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 كلمة العدد

العلوم البحثية تعتمد علللم ملبلدت اللتلللمليلة الليل ولدت للللتلمليل  واللتلحلديل   
التيلي ، هذا المشروع الذي تبلتة الدولة مؤخرا وتسعي ج هده للتليلبليليلة  
و ارت الموارد الم ئليلة واللري واللال لربل ت  وللرلذتلر  علبلر اللملرال  بليليل ملر 
ب لعديد من الدراس ت البحثية ذات األثر الواضح واللتلي تلعلد تسل سليل ت 
اللعلملا بل للمللرال ، وعلللم سلبلليلا اللملثل ا ل اللحلولر مشلروع تلالللللوجليلل  
المعلوم ت واإلتو لت الل اليلة الي اللحليلا ذات اللملردود الللل جلح ، و 
اآلن بودد تلريذ دراسة للتل ئلص حولر اللملسل حل ت اللمل روعلة بلملشلروع 
الج يرت بواسية األقم ر الول عية  الميرر إللتل ل ت اللعلملا مللل ل  خل ا 
الع مين الي دمين ،المرا  يتبلي تيض  تلظيم برل ملص بللل ت الليلدرات ملن 
تجا تويين التاللوجي   اي ظا رؤى واقعية يموحة تخلق جيا يس بق 
ال من إلستام ا ل ضتة وعلية ... لأما تن تواوا الدولة الي دعلمل ل  
لمل جية المرا   لتجديد وتثبيت الثية للمرا  لاي يتيدم  بثب ت وقلوت ، 
مم  جعللل  والم هلذه الولدارت اللعلللمليلة  لسلللي الضلوت علللم تلشليلة 
المرا  خل ولة اللدراسل ت اللبلحلثليلة اللتلي تليلبلق علللم تر  اللواقل  و 
تل قش خ ا الورش واإلجتم ع ت والمؤتلملرات والسلمللل رات اللتلي تلعليلد 
داخا وخ رج المرا ، وهم تس هم الي حلا ملؤثلر وملبل شلر الي ملجل ا 
بحو  وعلوم المي ه  التيبييية علبلر اللملرال  بلأتلبل علر تسل لليل  اللبلحل  

 العلمي بغر  استدامة التلمية المتعلية بمو در المي ه .
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ي ل  ويل للبلر ملن جل ملعلة اللرل شلر قسلم   25
مو در وموارد المي ه والموارد اليبيعة قل ملوا ا 
بل يلل رت علللللمليللة لللمللرال  اللبللحللو  اللل ليللدروللليلالليللة 
الغر   مل   التعرف علم األلشية واللبلراملص 
المتعلية ب لموارد المل ئليلة ال ن ذللأ الي تواخلر 

 م.5102ش ر م يو 

هلذا وقللد تللم شللري تللرللولليلللللي علن الليللرلليللة إدارت 
المي ه من اللواحي ال لدسية وذللأ الي اإليل ر 
العلمي والتيبييي بعد ذلأ ق م الليل   بل يل رت 
تعريرية شلملللت ملعلملا اللتلربلة وقل علة اللللمل ذج 

 ب لمرا  .

 زيارة طالب من  جامعة  الفـاشر  للمركز    

استض ف مرا  البحو  ال يدرولياية بلود مدللم 
ورشلللة العملللا اإلقليميلللة الللم مجللل ا التعللل ون الللي 
حلللو  الليلللا اللللشرقم، اللل ن ذللللأ الللي  ميلللل  

م، بحللضور ومللش راة واللد ممثلللي 5102يوليللو 
الماتللللل  الرللللللي للليلللللا اللللللشرقي  اديللللل  تب بللللل ، 
تثيوبيلل  إ إلللم ج للل  مللش راة مؤسللس ت وج لل ت 
حاومية وقي ع خل   وملظمل ت مجتمل  مدللم 
ب لسودان ، الغر  من قيل م الورشلة   الوولوا 
لواللللل ق  عللللللم ايريلللللة إدارت األحلللللوا ، وذللللللأ  
لتحييق الملرعة الملشتراة بيلن دوا الحلو  الي 
ظلللا التعللل ون والتللللسيق لتحييلللق التلميلللة الع ملللة 
والتا مللللللا ولللللللشر الوعللللللم التثييرللللللي والتعريللللللف 
بلل لحو . بروالللسور سلليف الللدين حملللد  رئيللل  
الج    الرللي للملوارد الم ئيلة ب للسودان قل ا  تن 
اللر   التعلل ون القتللو دي بيللن دوا الحللو  
الشرقي ل الت مت حة وتن م  يجم  بيل مل  تاثلر 
ممللل  يرلللرق ،.مبيلللل أل الغلللر  األس سلللي ملللن قيللل م  
الورشلللللة توسلللللي  دائلللللرت الوعلللللم واتلللللح ملللللس رات 
التعللل ون بيلللن دوا الحلللو ، ملللشيراأل  للحلللضور 
الوعللللم األثيوبللللي  والمؤسللللس ت الويليللللة بملللللف 
اللللري بللل لب د و يرهللل   امللل  استلللش د البروالللسور 
سلللليف حملللللد بللللل لربي الا ربللللل ئي بيلللللن اللللللسودان 
ثيوبي  ب عتبل ر تللر  إحلدى ثملرات التعل ون بيلن  وا 

دوا الحللللو  ، داعيلللل أل إلللللم مواولللللة التلللللسيق 
وتوييد تواور التع ون لمواج ة تحلدي ت التغيلر 
المل خي والجرل ف ،موضلح  تن  اللسودان يتمتل  
برللر  واسللعة اللي إجللرات عمليلل ت الللري مي رلللة 
بلللدوا الحلللو  األخلللرى .ملللن ج لللل   خلللر تالللد 
رئيلللل  الماتلللل  الرلللللي لللللدوا الحللللو  الللللشرقي 
بأثيوبيللللللل  عللللللللم ضلللللللرورت السلللللللتغ ا األمثلللللللا 
والمللشترأ لميلل ه الليللا، مبيللل أل  الحلللوا الم ئمللة 
لترعيلللللا التعلللللل ون بيلللللن دوا الحللللللو  ،واشلللللل ر 
ب لج ود التم بذل   السودان اي الترقيلة والتيلور 
وضلللللللرورت التعريلللللللف بللللللل لحو  ، ايمللللللل  تبللللللل ن 
الم لد  خضر قسم السيد  ل ئ  رئي  الج ل   
الرللي للملوارد الم ئيلة ب للسودان تن تجميلد اللدوا 
لللش ي ت   اللي الماتل  الرلللي يلعال  سلللب أل علللم 

دوا الحللو  للتعلل ون ايملل  بيل لل  ولللوه الللم تن 
المات  الرلي لدوا الحو  الشرقي يعملا عللم 
ترللللضيا ج للللل  المللللش راة اللللم المللللوارد الم ئيللللة 
بغلللللر  تحييلللللق الملللللل ا  الملللللشتراة بيلللللن دوا 

 الحو  .

ويللللذار تن اليلللللوم شلللللما ث ثلللللة جللللللس ت عملللللا 
تل ولللت العللرو  التعريريللة بلل لحو  مللن حيلل  
الموقلللل  الجغراالللللي والللللذلأ الدراسللللل ت والخيلللللي 
المستيبلية اللتي يلستر د مل ل  الي اللدوا الم ظلا 
التع ون المشترأ واتح ب   اللي ش لألسئلة التي 
يرحللللت مللللن قبللللا الحللللضور وخلللللوت الورشللللة 
 بمخرج ت عديدت تم التر ق علم تلريذه  لحي أل. 

                       ورشة حوض النيل الشرقي  

 أخبار و تقارير



ش رأ    ي سر علبل   ملحلملد  اللملديلر اللعل م 
للمرا  اي الورشة اللعلللمليلة حلوا  إسلتلثلمل رات 
األراضي واللمليل ه الي الللليلا الشلرقلي إ بلأديل  

م ، 5102  مل يلو 52   52تب ب  اي الرترت من 
وقللد جلل تت هللذه الللمللشلل راللة الللخلل رجلليللة بللحللاللم 
عضللويلللة السلللودان الللي اللللمللللللظلللمللل ت اللللدولللليلللة 
والملتيي ت العلمية ، ، حي  دار الللليل ش حلوا 
اللللرلللر  واللللتلللحلللديللل ت لسلللتلللثلللمللل رات األراضلللي 
والمي ه الي الللليلا الشلرقلي وقلد تلم تليلديلم ورقلة 
علمية عن خي رات المات األوا لسلد الللل لضلة 

، ام  تم التعلر  للرلر   اللتلعل ون اإلقللليلملي 
 بين دوا الحو  . 

وقد حييت المش راة عدد  من الهداف ملل ل  ل 
تللثللبلليللت رؤيللة السللودان اللي الللتللعلل ون اإلقللللليللمللي 
بللحلللو  الللللللليلللا الشلللرقلللي لللل و لللليللل ش بلللعللل  
سللليللللللل ريلللوهللل ت اللللملللات األوا لسلللد الللللللل لللضلللة 
وضرورت التلسيق م  دوا تسلرلا اللحلو  لل و 
تثبيت تحيية الدوا الي اإلسلتلثلمل رات الل راعليلة 
واق  اإلتلرل قليل ت وملبلدا اإلسلتلخلدام اللملللولف 
وعدم الضرر. و قد ج تت الورشة   ل بضرورت 
البح  عن خي رات متعلددت للللتلعل ون اإلقللليلملي 

 بين دوا حو  الليا الشرقي .

ل والبح  عن المي ات الترضيلية بتغير األماللة  
الجغلرااليلة واللملوارد بليلن دوا اللحلو  . والي 
الخت م تجم  تعض ت الواد السلوداللي  ضلرورت 
وتهمية المش راة اي اعلي ت مثا هلذه  اللورش 
الللعلللللملليللة وذلللأ  لللتللبلل دا الللمللولللللحللة الللويللللليللة 

 المتعلية ب لرى وال راعة .  

ورشة : حول إستثمارات األراضي والمياه في النيل الشرقي   

م6112/ مايو 62/ 62أثيوبيا     

 مشاركات  5

 )هولندا(      ICTورشة: تبادل الخبرات لمشروع   

  CTAلللظللمللت ملللللظللمللة الللتلللللملليللة اللل راعلليللة  
ب وللدا ورشة  عم ا بلعلللوان  تلبل دا اللخلبلرات 
والتم استض ات    مديلة  دا ب خلللص الل لوللللديلة  

م بلرلللدق 5102يلولليلو  0   52اي اللرلتلرت ملن 
هورست لمل قشة وتب دا الخبرات  اي التيبليلق 
والتلللرليلذ لسلبلعلة مشل ريل  ملتلشل بل لة إسلتلخلدملت 
تاللوجي  المعلوم ت والتو لت ال اليلة لل يل دت 

م الي 5102  -م 5102اللت جية اي الع م  
 دوا مختلرة .

مولت الورشة من  قبا ملظمة التلمية ال راعية 
،ويللللل الللللر تن السلللللودان قلللللد للللللرلللللذ مشلللللروع  

التو لت ال ايلة بلملشلروع اللجل يلرت ملن تجلا 
 يلللل دت اللللللتلللل جلللليللللة عللللبللللر مللللرالللل  الللللبللللحللللو  

 ال وللدية .  ELEAFال يدرولياية وشراة  
واا دت الب ح    تمجد عبدالحليم ممثا للمرا   

حضوراأل اي الورشة قل ا  تن الل لدف األسل سلي 
للورشة هو  التوثيق للمش ري  الملرلذت وا تلبل دا 
الخبرات و ليلري خليل رات و اللخلروج  بلللمل  ج 

لل يل دت     (I C T s إق بلة للتيبيق بلواسليلة 
ستخدام   اي مج ا ال راعة، حي   إستيع ب   وا 

إ قول  عللن سللبللعلة مسللتلرلليللديللن 7تلم عللملا  
وضللحللت لللتلل ئللص الللتللجللربللة بلل للللللسللبللة للل للم ومللدى 

 7الستر دت وتحسين الدخا و تيضل  تلم علملا 
تلشليلة بولورت تلعلال  اللخلبلرات   7تي رير للا 

 والتحدي ت واليض ي  التي واج ت التلريذ .

واخيرا  تم عما تحليا متب دا بين اللملشل راليلن 
 ictsللخروج بلم  ج ق بلة للتيبيق بمشروع اا 

لل يل دت اسلتلليلعلل بل لل  واسللتلخللدامل لل  للل يل دت الللتلل ج 
 وتحسين الع ئد الم دي. 

 

 



تض ف المرا  للسختر اللجلديلدت علللم ملوقل  
اإللللتللرلللت ، لشلل يلل ت مللتللعللددت ، مللن تجللا 
المواابة والتيور التيللي اللملتلسل رع للحل جل ت 
الترقي اإللاترولم ، و تلتلمليل  هلذه اللللسلخلة 
الجديدت  للللملوقل  بلخلدمل ت عل لليلة اللملسلتلوي 
ل وار الموق  وذلأ بتيديم معلوم ت وتيللليل ت 

حللديللثللة لللمللشللروعلل ت الللمللرالل  عللبللر تلشلليللتللر 
المختلرة من ورش عما وسلمللل رات ودوارات 
تدريبية من تجا بل ت اليدرات .تض اة للللشلر 
بحو  تيبييية وتوراق علمية، ام  تيدم مل دت 
تلعللريلرلليللة عللن الللمللرال  ودوره اللل لل م اللي  دات 
البحو  اللتليلبليليليلة للجلوالل  اللمليل ه ، إذ تن 
العما الستش ري يعتلبلر تهلم  
واجللبلل ت الللمللرالل  اللم تللوالليللر 
الستش رت  اللرللليلة اللملدعلوملة 
ب لبح  العلملي اللذى يسل هلم 
اللم تللويلليللد الللتللعلل ون وتللبلل دا 
للمعراة والخبرات ام اللداخلا 

والللخلل رج ، اللملل  يللعلللللن الللمللوقلل  علللللم حللوجللة 
العما للعديد من الوظ ئف الش  رت للب حثليلن 

 اي المج لت المختلرة. 
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 إضافات  للنسخة الجديدة  للموقع اإللكتروني  على اإلنترنت بالمركز 

 الصندوق الخيري لخدمات العاملين بالمركز 

إسللتلليللبلل لأل  للللللشلل للر الللعللظلليللم شللرع الولللللدوق 
بتواير السل  اإلست  اية الضرورية  سلالر، 
 يت، دقيق، و بون، إ ، للع ملين بل للملرال  

إ  تلف جلليلر ، علللم 21بالرة م لية بلغت  
تن تسترد بأقس ي مريحة .برواسيلر   يلولل  
عللبللد ائ  رئلليلل  الولللللدوق   تللحللد  عللن 
بلللدايللل ت الولللللللدوق اللللخللليلللرى الللم مللليللللللل  
التسعيل ت حي  تلر ييدم  خدم ت للللعل مللليلن  
ب لمرا  واق الشتراا ت الش رية التي تلدال  
مللن قللبللا الللعلل مللا،   ملللللذ إلشلل ت الولللللدوق 
الخيري وقد تم تعديا ل ئلحلة اللداخللليلة  الم 

م  بتغيير بللود تلعلملا بلملوجلبل ل   5102الع م 
علم دال  اللعلملا اللخلدملي ودعلملر  ، تبلر  
بلود التعديا  ي دت سيوف المداوع ت بولورت 
يللرلليللرللة والللتللم تسلل للم مللبلل شللرت اللي مسلل عللدت 
الع ما  اي إجلتلمل عليل تلر اللخل ولة   السلرات 
والضلرات إإضلل الة  إللليل قللتلر  الي تللحليليللق 

تهداف تس هم الم حلا اللملشل الا اللملعليلشليلة 
التم ت دد حي تلر الليلومليلة،اللغلر  األسل سلي 

لييل م الولللدوق اللخليلري  هلو  خلللق تجلوات 
عما مترابيلة ،إذ تن مشلروعل ت الولللدوق 
البلليللرت ومللتللللوعللة ولللحلن جلل هلديللن تن لللغلليللم 
حوجة الع ملين بل للملرال  .وللأملا تن يسلعلم 
الولدوق ويلليلللق لليلحليلق تهلداف رئليلسليلة، 
تول    وتهم   إدخ ا اللعل مللليلن الم ولللدوق 
الللرعلل يللة الوللحلليللة الللتلل بللعللة  لللو ارت الللمللوارد 

الللملل ئلليللة والللري والللالل للربلل ت ، ثلل للليلل    تللوالليللر 
ملللللتللجلل ت  للذائلليللة تسلل سلليللة بللأقسلل ي مللريللحللة 
،وقللل ا تن الولللللللدوق واعلللد  بلللالللتللليلللر ملللن 
الللمللشللروعلل ت الللتللم تسلل هللم اللم حللا مشلل اللا 
الع ملين  ولأما تن تلوسل  ملواعليلن إيلرادات 
الولدوق لتيدم اللالثليلر واللالثليلر، علللمل أل بلأن 
الولللللدوق للليلل  لللديللر تي دعللم ملل دي سللوى 

 إشتراا ت الع ملين الش رية  . 

 أخبار و تقارير



مواصلةللعام لسابق  بتخصيص يوم سنوي  

في شهر  ششيوليو شم  شش ، شنام ششا شرشع ا  ششالو هة 

ال ومية ششااصاصة ششبعا  ناا ششملصا  ششا يا  ششا 

تم شششششش حتيا  ششششششملاف ن ششششششهعا  شششششش    ا  شششششش ششششششم ينة

) ششششششششسبيا ششششششششت شششششششششرست ا ة شششششششش عالياا شششششششششالو هة 

ال ومية ششااصا  ششا يا  شش ششت إلا ششهعا ) شش حتيا  

سمث، ششششش واار شششششماا ير شششششملصا  شششششا يا  شششششت ششششش ال   

أن تها شممعونة ششم  شالياملثا  ششبا   ة شش فا ة 

 عث، ششش مل ن شششتنسيو شششالس    شششبو  شششم ش  ششششا وا 

 سوف شششششششششششششششششيتم شششششششششششششششششن   ششششششششششششششششش مناااة شششششششششششششششششال  ايا 

ا تعل ة شششششششششبعااملر شششششششششملصا  ششششششششششا يا  شششششششششم  ششششششششششملي  

التخطيط ششششششششششششششش التصعيم ششششششششششششششش م  ششششششششششششششش م شششششششششششششششالتنسيو 

 التاغي، ششششششششش الصيالة ششششششششش فا ة شششششششششل  ا ن شششششششششا ث ي 

 اا ير شششششششششملصا  شششششششششا يا  شششششششششا ششششششششش  ل  ششششششششش شششششششششبتا    

السي / ششششششششششمعزي ششششششششششموئية شششششششششش     شششششششششش ا وا   ششششششششششا ا ية 

 ال ي شششششششششششششش اللر اا  ششششششششششششششش مل و  ششششششششششششششاا راا ششششششششششششششش اا 

 الصلة . 

اي إي ر مج ودات مرا  البحو  ال يدرولايلة 
دارت المي ه اي السودان ،  لتيوير قي ع موارد وا 
سييوم المرال  بلتلللظليلم الور  ملتلخلول  الم 
مللجلل ا إدارت ملليلل ه الللري وذلللأ بلل لللمللشلل راللة ملل  

 ملظمة 

  (Meta Meta  Research) اللل للوللللللديللة
 (NFP)بتمويا من برل مص الملللح الل لوللللدي 

ت سللليللل   52وحلللتلللم  02الللي اللللرلللتلللرت ملللن 
مشل رأ  51م ، بأستلضل الت تالثلر ملن 5102

من اللمل للليليلن اللملعللليليلن بلأدارت مليل ه اللري الي 
المش ري  ال راعية   الجل يلرت ، اللرهلد ،...الل إ 
إض اة للمعليين بشلأن  اللمليل ه ملن اللجل ملعل ت 
والمؤسس ت البحثية ذات الولة ،  يل لدف هلذا 
التدري  المتخو  إلم ت ويد مل لللدسلي اللري 

ب لمعراة العلميلة واللعلمللليلة اللا ملة إلدارت مليل ه 
الري بار تت ع لية ام المش ري  الل راعليلة.علللي 
تيدي خبرات من المح ضريين من داخا وخل رج 

 السودان .

 الكورس المتخصص فى مجال  إدارة مياه الري
  Tailor Made Training Course: Water Management in  

Mega Irrigation Schemes 
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8 

اي هذه المس حة لسلي الضوت علم هذه اإلدارت 
والللتللي تللعللتللبللر الللملللللرللذ الللرئلليللسللي لللالل اللة اإلدارات 
ب لمرا  ، وهم تل دى وتسعم دوم أل لدا  اللعلملا 
اإلداري بللمللللل للجلليللة تلل مللة ، ذلللأ لللتللعلل يلل  دورهلل  
الري دى اي العملية اإلدارية واللتلي تول  حلوا 
مولحة العما وتلظيم قضل يل ه ، تلحلت تشلراف 
مب شر من قبا ق ئده  ال لمل م م . تحلملد ملحلملد 
علم تبوسلن اللملديلر اللعل م لل لذه الدارت،  اللتلي  
تعتبر الرابي اليوى لال الة اإلدارات اللملخلتلللرلة إذ 
إل   تسعم بجدية لت لليلا ال الة ملعلوقل ت اللعلملا 
اإلداري ،من تجا تواليلر بليلئلة علمللليلر ملتلال ملللة 

خراج   بوورت مرضير .  وا 
 المدير الع م لإلدارت وري للمجلة 

قلل ئلل    تن الللمللرالل  يللعللتللبللر تحللد تجلل لل ت و ارت 
الموارد الم ئية والري والا رب ت بإتلبل علر تسل لليل  
الللبللحلل  الللعلللللمللي مللن تجللا  اسللتللدامللة الللتلللللملليللة 
والتيور وتيض  ايرية  اإلستخدام األمثا للملوارد 
الم ئية والمح اظة علي   اي اير قلومليلة تول  
 اي المولحة القتو دية والجتم عية والبئية .

وعن المح ور األس سليلة اللتلي تلرتلال  عللليل ل     
 اإلدارت تحد  ق ئ .
 اوآل القوة العاملة 

ال ياا الموجود هياا ام  يوح التعبير متلرهلا 
إ  بللل حلللثللليلللن ، الللوادر 027، اللللعلللدد اللللالللللللي  

مس عدت ،عم ا إ وهو ح لي  يحلتلضلن علدد ملن 
الللتللخللوللولل ت الللعلللللملليللة والللرللللليللة ، اللرللي الللعلل م 

إ مسل علد 05م حظلي اللملرال  بلتلعليليلن  5102
بل حل  بلتللخلوللول ت مللخلتللللرللة ، وألوا ملره يلتللم 
تعيين مس عد ب ح  علللوم سليل سليلة و م.بل حل   
قلل لللون. وهللللل لللأ خلليللة مللوضللوعللة حللتللم الللعلل م 

إ 21م ليوبح عدد البل حلثليلن بل للملرال   5151
ب ح  .ولسأا ائ تن تلالتلملا الولورت الللل ل ئليلة 

 لل ياا لام يس عد اي   دات المرا  المتمي .
 بناء القدرات 

للمرا  جل لد واضلح الي هلذا اللملجل ا، وتلأاليلداأل 
لدوره الرائد ام تلويليلن اللملعلرالة بلأعلداد وتقل ملر 
الللدورات الللتللدريللبلليللة وورش  الللعللمللا والسللمللللل رات 
التي تعيت ار  لتلبل دا اللخلبلرات مل  جل ل ت 
بللللحللللثلللليللللة تالللل ديللللملللليللللة وملللللللللظللللملللل ت إقللللللللليللللملللليللللة 
ودولية ...وام تليلديلرلل  تن هلذا اللعلملا ال ن للر 

 دور ابير وتثر واضح اي تلمية اليدرات . 
 بيئة العمل

تم تلحلسلسليليلن بليلئلة اللعلملا بولورت جليلدت والق  
بللرللل مللص تللأهلليللا الللمللرالل  والل ن ذلللأ اللي الللعلل م 

م ايم  يخ  المب لي والمرالبل ت وتجل ل ت 5102
الللحلل سللو  ذات الللمللواوللرلل ت الللجلليللدت وتجلل لل ت 
اللليلليلل   الللحلليلللللي . واللذلللأ تللم تللأهلليللا الللملللللظللر 
اليبيعلي اللعل م اللذى يشلري الولدور للللعل مللليلن 

ب لمرا  ولل وار ولعلم تن بيئة اللعلملا وتل ليلئلتل ل    
ل اخت ف علي   ألل   تؤثر تأثير إيج بي علللم 
تدات الع ملين وعلللم تدات اللملتلدربليلن ملن خل رج 
الملرال  الللحلن ظللللللل  للعلملا وللحل الظ ملن تجلا 

تللرقلليللة الللبللئلليللة الللعللمللللليللة  مللن حللدائللق وخللدملل ت 
وللحلليللة و لليللر ذلللأ  لللاللم لللحللذو حللذوا الللدوا 
الراقية والمتيلورت اللتلي تلحلسل  تن بليلئلة اللعلملا 
هي تس   التلميلة. لشل يل ت اللملرال  اللملتلعلددت 
تتت ب دف إعي ت الدعم الميلو  ام ملجل لت 
هلدسة الملشآت ال  يدرولاية اللتلم تسلعلم دومل   
لضللملل ن إسللتللدامللة الللتلللللملليللة، لللذلللأ اللأن ملليلل اللليللة  
التسيير لتتل سل  مل  حلجلم األلشليلة اللملوجلود 
ب لمرا  ، إذ تل   تلرلذ  بلملبل للا تضلعل ف مل هلو 
مروود من مي الية اللتلسليليلر ويلتلم تلملويللل ل  ملن 
لتم تعتبر اللملللشلي  المش ري  البحثية التيبييية وا 
األسلل سللم واألاللبللر بلل لللمللرالل  علللللملل  بللأن تلللللرلليللذ 
الخية البلحلثليلة تلعلتلملد بليلدر البليلر علللم حلجلم 
المي الية المت حة ام الع م ، لذا    لللل شلد و ارت 
اللللملللوارد اللللمللل ئللليلللر واللللري واللللاللل لللربللل ت بلللدعلللمللل للل  
المتواوا لبرل ملص رال  الليلدرات اللمليلتلري ودعلم 
مي الية التسيير ب لمرا  بم  يل س  حجم اللعلملا 

 الج رى اآلن. 

بوابة المركز الرئيسية   -إدارة الشئون المالية واإلدارية   

 المركز 
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تعتبر دراسة اآلث ر اإلقتو دية لمشروع ت  
التلمية علم المجتمع ت الوغيرت  التي تعيش 
اي مليية  الدراسة  حو  ل ر الي شإ من 
الماول ت الرئيسية للمشروع البحثي  تسخير 
الريض ل ت اي حو  ل ر الي ش إ. اي هذا 
اإلي ر تم إجرات مسح اجتم عي شما قرابة اا 

إ تسرت  من مل يق مختلرة ضمت  تع لي 071
م ، 5102، تواسي وتدلي الل ر  اي يل ير 

حي  تم إجرات هذا اإلستبي ن ب لتع ون بين 
اريق العما البحثي والية اإلقتو د بج معة 

 اس  .

ي دف هذا اإلستبي ن لتحليا سبا اس  العيش 
المتبعة اي ترب  محلي ت تي  داخا مليية 
الدراسة وعلم يوا ل ر الي ش ومدى تأثره  
بمشروع ت التلمية الح لية والمستيبلية. اللت ئص 
األولية ل ذا الستبي ن ترود وتشير الم بع  
المتغيرات اي الوض  الجتم عي للس ن 
اتم ا التحليا ورود لت ئجر بدقة  المليية وا 
ابيرت سيثري مخرج ت المشروع البحثي 

 ب املر .

 

 

 

 

 

 

ي دف هذا المشروع البحثي لتع ي  إستخدام 
مي ه الريض ل ت لل راعة وتيوير اللظ م البيئي 
من تجا تحسين سبا المعيشة اي مليية 

 حو  ل ر الي ش ب لسودان.

ب إلض اة إلم هذا ال دف الع م هل لأ تهداف 
تخرى مثا دراسة التداخ ت بين الج  ت التي 
تستريد من مي ه ل ر الي ش علم اا المستوي ت 
 مشروع الي ش ال راعي، ...ال إ و تحديد مدى 
تأثير هذه التداخ ت علم توح   الملرعة 

 المختلريِن.

تسخير الفيضانات في حوض نهر 
 القاش: عام من العمل البحثي الدؤوب 
بعد إليض ت ع م ا ما علي اإللي قة الرعلية 
ل ذا المشروع البحثي والمت بعة اللويية للتيدم 
المحر  اي ماول ت المشروع المختلرة، عيد 
الرريق البحثي ب لمرا  إجتم ع موغر ضم 
ا اة تعض ت اريق العما من داخا وخ رج 
مرا  البحو  ال  يدرولياة، وذلأ لوض  إي ر 
متا ما لماول ت المشروع البحثية من تجا 
تحييق لظ م إدارت متا ما للموارد الم ئية لل ر 

 الي ش  .

جدير ب لذار تلر ور م التب ين اي سير العما 
لماول ت المشروع المختلرة إل تن العما 

% ، ومن المتوق  71البحثي قد تلج  بلسبة 
 . تن ياتما العما البحثي بل  ية هذا الع م

 المسح االجتماعي لسبل المعيشة في حوض نهر القاش        

  www.hrc-sudan.sdملزيد من املعلومات يمكن الرجوع الي صفحة املشروع على موقع املركز  :   

 تحقيقات 



 ورقة بحثية  10

ت1)بعا  ع اا ة  ن  ن ى مستوى س ا  ال والا   التا يعاا   اسة : أ   تغار   

 م / باحث :  علي محمد أحمد الحاج ، يكتب حول :

 راتإن أهمية دراسة الجوانب المؤسسية لمشروع الجزيرة  من أن مشروع الجزيرة كان يمثل  العمود الفقري لإلقتصاد السوودانوي فوي فوتورة مون الوفوتو
ة بإرتكازه على قاعدة متينة من الموارد الطبيعية من أرض و مياهو و بيئة ، و بنية تحتية قوية قوامها  شبكوة و مونوشولت الوري و عونواصور بشوريو

التويويورات أن تمثلت في العدد الكبير من المزارعين و العمال و المهنين و اإلدارين ذوي الخبرات التراكمية عبر عقود من الزمن. بالتالى يمكن القول 
لذا فإن أي تفكير لعالج مشكلوة الوري بوموشوروع الوجوزيورة   –المتعددة في اأُلطر و الهياكل و التشريعات أثرت بصورة مباشرة على مستوى اإلنتاجية 

بمعزل عن التعرض للجانب المؤسسي و نظم التشريعات  سيكون ضرب  من ضروب المبالية  بإعتباره  ناقصًا و ليس ذو قيمة ألن هونواع عوالقوة 
) وتأتي هذه الدراسة كمشروع بحثى لم يوتوم  . و مكون الري -المتمثل في القوانين التى تحكم مسار العملية اإلنتاجية  -تبعية بين الجانب المؤسسي  

م  بالتعاون  مع مركز أبحاث المويواهوو بوجواموعوة 6102البدء به للباحث  مقتبسًا من دراسة ماجستير مشابهة  لطالبة بجامعة كولون األلمانية أجرتها في يناير 
 الخرطوم بالتنسيق مع مركز البحوث الهيدروليكية و رئاسة مشروع الجزيرة و هيئة البحوث الزراعية وكافة الجهات ذأت الصلة بالدراسة (  

خلل  ائ  سللبح لر و تعلل لم الللسودان  بمللوارد 
يبيعية مل   التربة الخوبة و الموق  الملبسي 
و وجلللود ملللوارد م ئيلللة متلوعلللة ملللن  تل لللر و 

و تمي ر ، شاا هلذا    ودي ن و مخ ون جواي
الث لو ، التربة و اإلللسي    والمي هلل الواليرت ، 
بيئة خوبة لر حة مح وليا   ذائيلة متلوعلة 
، اخيلللت عبيريلللة اإلللللس ن  ملللشروع الج يلللرت 
العم ق ثم إمتداد ملشروع المل قلا الي ملس حة 
تثلين مليون الدان و ليلف الأابر ملشروع يلدار 
تحللللت إدارت واحللللدت اللللي العلللل لم  اغللللدى يراللللد 
اإلقتلللو د الويللللي عمللل داأل للموا للللة و التجللل رت 

الخ رجيللللة و رالللل ه للحيلللل ت اإلجتم عيللللة.  لاللللن 
اللش هد تن الملشروع  شلل د تللدهور اللي اإللتلل ج 
الي العيلود األخليرت و تولبح يلشاا عبئل أل عللم 
الدولللة  و  اد مللستوى الريللر و تللدهور الوضلل  
اإلقتللو دي للملل ارعين  و تبلل  ذلللأ اثللير مللن 
 التغيرات اي الجوال  اإلجتم عية ب لمليية . 

لان اللش هد تن الملشروع تحلوا  علبر ملسيرتر 
اليويلة بين تلم ي مختلرة ملن اللظلم ال راعيلة 
 و السي س ت اإللت جية و التمويليلة و التلسوييية

و األيلللر التلظيميلللة و ال ي الللا اإلداريلللة التلللم 
ا لت تسعم ألاضا اللسبا لإلسلتغ ا األمثلا 

لمللوارده مللن تجللا تحييللق تهدااللر اإلسللتراتيجية 
 لاا مرحلة.

ب لتلللللل لم الللللل ن لبللللللد مللللللن  مح ولللللللة حللللللور 
اإلخت الللل ت الللللي هلللللذه اللواحلللللي اإلداريلللللة  و 
األلملللل ي الي لوليللللة الللللتم تتبعللللت خلللل ا عمللللر 
المللشروع  مللن تجللا الاللشف عللن تثرهلل  علللم 
اإللت جيللة و تللدلي  . خووولل أل تن وللدور تي 
دراسلللللة  تتعللللللق بملللللشروع الج يلللللرت تجلللللد ملللللن 

 الم تمين بر  اا الترح   واليبوا.

صورة  من القرن  املاض ي  ملزارعين   في مشروع الجزيرة  يجنون القطن  ود مدني ، بركات    -رئاسة مشروع  الجزيرة    
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وسللللوف تيللللوم هللللذه الدراسللللة ب إللملللل م والتحليللللا  
ب لتللللللشريع ت واليللللللوالين الللللللتم حامللللللت مللللللس ر 
المللللشروع مللللن ج للللل  الللللري و ج للللل  ال راعللللة 
خ ا العيود الربل  الخليرت واثرهل  عللم عمليلة 
الري. التعرف  علم اهم المحي ت الدارية اي 
تللل ري  الملللشروع واثرهللل  عللللم  اللللري ب لملللشروع 
معراللللة وتحليللللا  الثللللر المب شللللر لتغللللير لمللللي 
ع قللل ت اللتللل ج عللللم عمليلللة اللللري و ملللن ثلللم  

 اثره  علم اللت جية .

 لللير تن الدراسلللة تليللللق  ملللن  تهلللم  لييللللة  
الللي   وهللي     قليللد وللل حبت تجربلللة الملللشروع 

اللللسلين الخللليرت  إخر قللل ت اثللليرت ، وتجلللل و ات 
خيللللليرت لللظلللللم ال راعيلللللة واللللللضوابي ال لدسلللللية 
والبللللللللل ت الداري والمؤسللللللللسي  وتغلللللللللير الللللللللي 
التللشريع ت بيللن الحيللن والخللر  وا دواجيللة اللي 
ضللبي ع قلل ت اللتلل ج ، اتخربللت شللباة الللري 
واهلللدرت الميللل ه وضللليعت التي ليلللد ال راعيلللة  ، 
وابعد الرليون والم ليون اوح   الخبرت والدراية 
الللللللللللي اللتللللللللللل ج والدارت ، وقللللللللللللوت الدارت  
وعرضلللللت اولللللوا الخلللللدم ت والبللللللم التحتيلللللة 

 والممتلا ت للضي ع والل   والتخري  ق.

هذا التورف جعا المشروع اي وضل  يلوع  
ان يلللؤدي ايلللر دوره بيرييلللة ع ديلللة دعلللأ ملللن  
التحللللللوا اللوعللللللي الملللللللشود  اللللللي اللت جيللللللة. 
رجلل ع  ملل   ا وللبحت إعلل دت تعمللير ملل  خللر  وا 

ض ع املرا  بل لا اللوعوبة يتيلل  ع جل ال ا مل  
بيرييللللة  للللير ع ديللللة تحللللت إشللللراف الدولللللة . 
التلللللس ؤا هلللللل  يلللللدور حلللللوا  اسلللللب   التلللللدهور 
الداري والمؤسلللللسي ب لملللللشروع  واثلللللره  عللللللم 
الج للل  الرلللي  وع قللة ذلللأ ب للت جيللة  ، لن 
الا هللذه الجواللل  عبل رت علن تللرو   تللدور اللي 

 محرأ واحد إذا وح التعبير .

إن دراسللة الجواللل  المؤسللسية لمللشروع الج يللرت 
تيتلللللضي التعلللللر  للتلللللشريع ت اللللللتم حاملللللت 
الع قة بين ا الة الج ل ت ذات اللولة ب لعمليلة 
اللت جيللللة ، وهللللل  ليللللود الع قللللة بيللللن  إدارت 

ملللللشروع الج يلللللرت  ملللللن  ج لللللة و و ارت اللللللري   
والج للل ت اللللتم تمثلللا  المللل ارعين  ملللن الج لللة 
الخرى ، والش هد تن هل أ  الاثير ملن اللوائلح  
واليلللوالين اللللتم   لبللل  مللل  تتخلللذ ولللرة إتح ديلللة 
وتجللل   ملللن المجلللل  الويللللم هلللي اللللتم تحلللدد 
موادهلل   وتيللسم الدوار بيللن هللذه الج لل ت تبعلل أل 
للظريلة التخلوي  وتيلسيم العملا داخلا الللدورت 
اللت جية  وهذه  حييية إقتو دية مسلم ب ل  حلد  

 الل  ية ول جداا حول   .

عمليلل أل و علللم تر  الواقلل   لجللد  تن رئ سللة  
إ هلي الج لة  Gezira Boardمشروع الج يرت  

الملللللل ي ب للللل  تلظيلللللم اللللللدورت ال راعيلللللة وتحديلللللد  
المحللللللووا الملللللل روع والتحاللللللم اللللللي مللللللس حة 
الراضلللم المحلللددت لالللا مللل ارع خللل ا اللللدورت ، 
بيلملللللل  لجللللللد ان و ارت المللللللوارد الم ئيللللللة والللللللري  

 Ministry of Waterوالا ربلللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ت 
Resources, Irrigation& Electricity  إ

هي المسؤلة عن اإلمداد الم ئي للمشروع خ ا 
الللللدورت ال راعيللللة  مللللن مللللدخا ميلللل ه قللللل ت  ري 

 Sinnarالملللللللللشروع  علللللللللللد خللللللللل ان سللللللللللل ر 
Reservoirs  وحللللتم قلللللوات الحيللللا ،  تملللل   إ

تلظيم ت الم ارعين  واللتم سلميت سل بي  روابلي 
 Water Userملللللللللللللللللللللستخدمي الميللللللللللللللللللللل ه  

Associations إ  ا ي هل  تلع  دور الوسيي
الللي تلريلللذ الواملللر المل للللة ملللن الج للل ت اعللل ه  
الللم  عيللوا الملل ارعين، ويلبغللم تن يتللم تاويللن 
هذه الجمعي ت  هرمي أل  لاي يضمن ل   التمثيلا 
الشر ف والملش راة الر عللة اللتم تلضمن ا عليلة 
دوره   اي العملية اللت جية . وسوف  تتعر  
الدراسة الي العلدد اليل دم لتحليلا   اهلم  اللوائلح 
واليلللوالين اللللتم حاملللت ملللس ر الملللشروع خللل ا 

 عمره اللت جي .

 

م 6102جوانب من العمل الحقلي    يناير   



لجد تن المحيي ال  دي يلغليلي تليلريلبل  لولف 
مس حة الارت األرضية ولر تأثير ابير جداأل الي 
تشايا مل خ الارت األرضية. و هللل للأ اللعلديلد 
ملن اللدراسل ت اللعل للملليلة اللملخللتلللرلة تشليلر إلللم 
وجللود علل قللة قللويللة بلليللن ارتللرلل ع تو الللخللرلل   
درجة حرارت سيح المحيي ال  دي ب لعلديلد ملن 
الريض ل ت و الجر ف التي تحد  اي مختلللف 
اللمللللل يللق الللمللداريللة و السللتللوائلليللة اللي الللعلل لللم. 
واتعريف ملبلسلي تسلملم ظل هلرت ارتلرل ع درجلة 
حرارت سيح المحيي ال  دي بظ هرت الللللليلللو و 
ظ هرت إلخر   درجة الحرارت للسليلح بلظل هلرت 

قلل م  بللرواسليللر  اللرلل تللح  .La Ninaإالل للليلللل  
بلإجلرات دراسلة حلوا  0992الي هر الي عل م 

تل ثلليللر ظل هللرت الللللللليلللللو و اللل للليلللل  عللللم اللملليللة 
تورير ت ل ر الليا الرئيسم و الليلا األ رق. 
ووجللد اللي هللذه الللدراسللة ان ظلل هللرت اللللللللليلللللو 
مرتبية بجر ف الليا األ رق و ظ هرت ال لليللل  
مللرتللبلليللة بللرلليللضلل ن الللللليللا األ رق اللي ت للللل  
األحي ن.  و هل لأ العديد من الدرسل ت تشليلر 
الللم ارتللبلل ي  وثلليللق بلليللن املليلل ر  اللل للضللبللة 
الثليلوبلليلة ووسللي السلودان و ملللليليلة السل حللا 
ب ذه الظ هرت. الجد تن الللللليلللو قلد يلؤدي اللم 
جر ف جمي  هذه المليية و العا  الي حل للة 

اللل للليللللل . و قللد وجللدت بللعلل  الللدراسلل ت تن 
 Africanإظلل هللرت اللللللللليلللللو تلليللوم بللإضللعلل ف 

Easterly Jet    إاذلأ اضع فTropical 
Easterly Jet   الللتللي للل لل  دور اللبلليللر اللي

تاوين األمي ر اي مللليليلة السل حلا و اواسلي 
السللودان و اللل للضللبللة الثلليللوبلليللة، و الللعللالل  

 ب للسبة لظ هرت ال ليل .
قلل م حللديللثلل  الللبلل حلل   مللدثللر  روق اللي علل م 

م بعما دراسة عن تأثير قوت اللليللو و  5102
ال ليل ، واذلأ تل ثليلر التلرت إبلتلدات اللظل هلرت و 
ل  يت  ، واذلأ تأثير إمتداد اترت الظ هرت علللم 
اللملليللة الملليلل ر الللمللتلللوقللعللة علللللم اللل للضللبلللة 
األثلليللوبلليللة. اللذلللأ قلل مللة هللذه الللدراسللة بللمللعللراللة 

ت ثير المحيي ال  دي و المحيي األيللللليلي و 
مليية خليص  يلي  علم األمي ر المتوقعة الي 
اللل لللضلللبلللة األثللليللوبللليلللة. و للللجللد تن تحلللد تهلللم 
مخرج ت هذه الدراسة، تلر ألوا مرت تم توثليلق 
ت ثيرحدو  ظ هرت اللليلو متبلوعلة هلرت الل لليللل  
علللللم تملليلل رهضللبللة الثلليللوبلليللة. و قللد وجللدت 

 الدراسة التي 
م ا ن تورف الليا 0972م و0971اي ع م 

األ رق اللللللوق الللللللوسللللللي . واللللللي األعللللللوام 
م اللل ن 5101م و 5117م،0992م،0922

 تورف الليا األ رق ع لم جداأل 
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و تشير اذلأ الدراسة الحديلثلة للللبل حل  ملدثلر 
تن تقوى ع قة بين تمي ر ال لضلبلة الثليلوبليلة 
خ ا موسم يولليلو اإللم سلبلتلملبلر مل  درجل ت 

 2.2سيح اللملحليلي الل ل دي الي مللليليلة لليلللو
 تاون خ ا موسم تبريا الم يوليو.

و علير اإلر بعد تحليا م  ذار تع ه ا لر من 
المتوق  ب ذن ائ تع للم هليلوا تمليل ر  ل يلرت 
اي ال ضبة األثيوبية و شلريلي وسلي السلودان 

 م .5102من الشرق الم الغر  خ ا ع م 
و يللليلللوم حللل لللليللل  الللريلللق ملللن ملللراللل  اللللبلللحلللو  
ال يدرولياية بيي دت مس عد الب ح  هللل ت اللتلوم 
بيي دت اريق ماون ملن مسل علد اللبل حل  تحلملد 
شللراف الللبلل حلل   مللدثللر  روق  عللبللد الللملللللعللم وا 
بات بة تيرير مروا عن ت ثيلر ظل هلرت الللللليلللو 
و ال ليل  للتلبؤ بلتلولريلرل ت الللليلا ال رق. و 
سوف يتم إاتم ا هذا التيرير بل ذن ائ تلعل للم 

 م.5102اي ل  ية ش ر يوليو
 تووي ت التيرير 

  إلش ت قسم للللبلحلو  اللمللل خليلة تلحلت إدارت  0

 مرا   البحو  ال يدرولياية و تاون م  مر 
إجرات دراس ت مل خيلة علن تلأثليلر اللملحليليل ت 
المختلرة علم األمي ر اي ال لضلبلة األثليلوبليلة 

 و السودان و حو  الليا.
  إستخدام لم ذج ري ضية و مللل خليلة إقللليلملة 5

 للتلبؤ ب ألمي ر اي المل يق تع ه.
  إجرات دراس ت مل خية الي مللليليلة حلو  2

الللللليللا بللإسللتللخللدام لللتلل ئللص اللللللملل ذج الللعلل لللملليللة 
 . GCMsإ

  إجلللرات دراسللل ت علللن تلللوقللل  األمللليللل ر و 2
اللحلرارت خل ا الللعلشلر ، اللعللشلريلن، ...اللمل ئللة 
ع م الميبا اي مليية حو  الليا بلإسلتلخلدام  
 Coupled Model Intercomparisonإ

Project Phase 2  . 
  تجمي  التلبؤات بواسية المراال  اإلقللليلمليلة 2

و الللعلل لللملليللة الللخلل وللة بلل للل للضللبللة األثلليللوبلليللة و 
 السودان.

  التع ون م  إدارت مي ه اللليلا بلو ارت اللملوارد 2
 الم ئية و إمداده  ب لبحو  ذات الولة.

  إمللداد مللتللخللذي اللليللرار اللي و ارت الللمللوارد 7
 الم ئية ب لمعلوم ت المل خية الم مة.

  تدري  الب حثين اي هذا اليسم و تشجيعل لم 2
إلستخدام اللم ذج المل خية و الري ضية لمعراة 
التلبؤات الموسمية الميلوبة  و اذلأ تملويللل لم 
 لدراسة الم جستير و الداتورات اي هذا المج ا.

  إلستر دت من مرا  سلوداتلا اللذي يلحلتلوي 9ا
 super computer orإعلللللللللللم تالللللبلللللر 

cluster   اي المليية لتشغيا بع  اللللمل ذج
 المل خية.
 الخ تمة 

تش رت بع  الدراس ت الم تن ظل هلرت الللليلللو 
ل تللرتللبللي اللي جللملليلل  األحلليلل ن بلل لللجللرلل ف اللي 
تواسي السودان و ال ضبة األثيوبية و اللعلال  
ب للسبة لظ هرت ال ليلل ، اللم تللر ملن اللملتلوقل  
اي هذا الع م هيوا تمي ر   يرت اي ال ضبة 
األثيوبية و السودان تو علم تقا تيدير هيلوا 

 تمي ر اوق المتوسية بإذن ائ تع لم.
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درج مرا  اإليليل د للللتلللبلؤ بل للمللل خ و تليلبليليل تلر 
تلظيم  ملتدي ت دورية حوا اللتلللبلؤ    ICPACإ

الموسمي للمل خ و ذلأ ب لتع ون م  العلديلد ملن 
الج  ت ذات الوللة و اللتلي يلأتلي علللي رتسل ل  

، اإلدارات  WMOإملظملة اإلرول د اللعل للمليلة 
الويلية لإلرو د و الل ليلدروللوجلي بلدوا اإليليل د 
األعضل ت، الللملراال  اللعل لللمليلة للللملللل خ و بلعلل  

 شرا ت التلمية.
م 5102 2 20  -  21لظم المرا    اي الرترت 

 22بلللملللديلللللللة لللليلللرللل شللل  بلللاللليللللللليللل  اللللملللللللتلللدي رقلللم 
للتلبؤ بملل خ اللملوسلم يلولليلو    GHACOF22إ

م بلمللللليليللة الليللرن األالريلليللي، 5102سلبللتللملبللر   –
 ش رأ اير من السودان اا من 

   السيد  ي سر  محمد ه شم
 ملظمة العون اإللس لي

  السيدت  حروة عبد الب قي تحمد
 ملظمة العون اإللس لي

  د. محمد عثم ن محمد حسن
 المرا  اليومي للبحو 

  السيد  إبراهيم محمد حسين
 مولحة اإلرو د

  الم لد   تبوعبيدت ب بار تحمد
 مرا  البحو  ال يدرولياية

  السيد  إس م تبو الي سم علي

 مدولة إع مية 
 السيد  بدرالدين م مون محمد

  ICPACإخبير إرو د ب إليي د 
خلللللبلللللليللللللر  السيد  سيف الدين داوود عبد الرحمن

  UNDP ICPACإاقتو دي ب إليي د 
  السيد  محمد تدوم محمد

  Save the Childrenإإستش ري إقليمي 
تهم مخرجل ت اللتلللبلؤ ، المل  يلوضلحلر اللتلخلريلي 

إ، تن معدلت األمليل ر ملن 5و  0تدل ه  شاا 
الللمللتللوقلل  تن تللرللوق الللمللتللوسللي يللويللا الللمللدي  

مإ اي المل يلق الشلمل لليلة ملن  5101 -0920
مللليليلة الليلرن األالريليلي المل  سلتلشل لد اللمللل يلق 
الس حلية معدلت متوسية و تدلي من المتوسي 
و تظا بيية تج ات اإلقليم اي ح لة جر ف . ام  
يلتللوقل  إللخللرل   الي درجل ت اللحللرارت و تلاللويللن 
السح  ب لملرتلرلعل ت علللد اإلسلتلوات و اللمللل يلق 
الجلوبية.  هذا و يتوق  تن يبدت ملوسلم األمليل ر 
بشم ا اإلقليم مباراأل و إحتم ا حدو  ايضل لل ت 

 باا من تثيوبي  و السودان.   
و اي إي ر الملتدي للظلم ملرال  اإليليل د للللتلللبلؤ 

بل للتلعل ون  مل     ICPACإب لمل خ و تيبيي تر 
المرا  األالريليلي للتليلبليليل ت اإلرول د ملن تجلا 

، ورشلة علملا تلدريلبليلة الي  ACMADإالتلمية 
 Hydrologicalمج ا هيدرولوجية الجلرل ف   

Drought 52، و ذللللللأ الللللي اللللللرلللللتلللللرت  – 
م بمب لي مع د التدري  و بلحلو  5102 2 52

اإلرو د بليروبلي. إسلتل لدالت اللورشلة ملجلملوعلة  
مللن خللبللرات الللملليلل ه  مللمللثللللليللن لللدوا  األعضلل ت 
ب إليي د، بغية تبلي دور المدربين علي الملسلتلوي 

 الويلي
Trainers - ToT  إTraining of 

تسللتلل للا الللتللدريلل  بللمللحلل ضللرات تللرللولليللللليللة حللوا 
الدورت ال يدرولوجية  الم ئيةإ و ع قة مالولل تل ل  
المختلرة بل للجلرل ف و تلعلريلرل ت ألللواع اللجلرل ف 

 ,Meteorologicalإالللللللللمللللللللخللللللللتلللللللللللللللللرللللللللة 
Hydrological, Agricultural & Socio-

economic Drought .  المل  شلملللت اللورشلة
الللتللدريلل  علللللي إسللتللخللدام بللعلل  الللبللرمللجلليلل ت 

   for Statistical إالللللللمللللللتللللللخللللللوللللللوللللللة 
Hydrology and Darin    و تليلبليليل تل ل  الي

مللعلل لللجللة الللبلليلل للل ت اللل لليللدرولللوجلليللة و  تللحللديللد 
 Hydrological Droughtإمؤشرات الجر ف 

Indices   علي المستوي الشل لري و اللملوسلملي
 و السلوي. 

 م 6112سبتمبر  –التنبؤ بمناخ الموسم يونيو 

إعداد  ب. م / أبوعبيدة بابكر 
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Figure 6: GHA Mean Temperature Outlook for JJAS 6112 Season Figure 1: GHA Rainfall Outlook for JJAS6112 Season 

Zone I: Increased likelihood of average to warmer than average mean 

temperatures. 

Zone II: Increased likelihood of colder than average mean tempera-

tures. 

Zone III: Increased likelihood of warmer than average mean tempera-

tures. 

Zones I : Usually dry during June to September 

Zones II: Increased likelihood of above normal rainfall 

Zones III Increased likelihood for near to above normal rainfall 

Zones IV: Increased likelihood of near normal to below normal rainfall  

 هذا و قد تووي الحضور بضرورت اإلستر دت اليووى من لت ئص التلبؤات الموسمية المختلرة  و ذلأ عبر  
 
 .ترعيا و تيوير  لي ت تو ي  لت ئص التلبؤات 
 .تيوير يرق تل يا لت ئص التلبؤات من المستوي اإلقليمي إلي المستوي الييري 
 .الج ه ية و إعداد خيي اليوارئ حس  اليي ع ت المختلرة و تحريأ الموارد 
 .توييد تواور التع ون 

 المناخ 



تللعللتللبللر دراسللة حسلل   الللمللسلل حلل ت الللملل روعللة 
بمشروع الجل يلرت علن يلريلق األقلمل ر الوللل عليلة 
إمتداد اعلي لتجربة إستلخلدام اإلتول لت الل اليلة 
اي الحيا التي تثبتلت للجل ي واضلح الي مشلروع 
الللجلل يللرت  لللمللواسللم سلل بلليللة ، يللأتللي ذلللأ اللي ظللا 
التوجة التيلي للعلم واللتليلور الي ملجل ا الل راعلة 

 والري .

هذا وقد شرع المرا  بعما دراسة بحثية لتليلبليلق 
قللليللل   اللللمللللسللل حللل ت اللللملللل روعلللة اللللي مشللللروع 

 الج يرت .وقد تم اإلختي ر لعدد تربعة ما ت  

 لتلريذ التجربة وهم _

  مللاللتلل   ود الللبللولليللر والللذى يللمللثللا  مللالل تلل  0
شم ا الج يرت  إ ، ويشلرف عللليلر بل حل   تملجلد 

 محمد خليرة 

   مات  ود ه ا  ما ت  الوسيإ5 

 الم لد   رامم  قوا  .  

  مللاللتلل  اللللللولليللح ويللمللثللا   وسللي الللمللللل قللاإ، 2
 الب ح   تملم عبد الرحمن.

مللاللتلل  الللحللوش ويللمللثللا   جلللللو  الللجلل يللرت إ   /2
 ب ح   جولي  عو  الاريم.

ال دف األس سي لتيبيق التجربلة  حلا اللملشلالللة 
المتعلية بلحلولر وتلحلديلد اللملسل حل ت بل للملشلروع 
يج د المعلوملة الولحليلحلة واللتلي  بوورت حديثة وا 
تس عد اي ايرية اللملحل الظلة علللم اللمليل ه الملورد 
ومودر ه م ، وذلأ من تجا تر دى هدار المي ه 
، ذلأ للخروج  بلت ئص قيمة تلعلتلملد علللم اللملللتلص 
 والذى  يتوقف علم دقة الوورت ودقة التوليف.

والجدير ب ل ار تن الملرال  يليلوم بلعليلد سلمللل رات 

اا ث ثة تش ر لعر  اللت ئص ,وخل ا السلمللل ر 
الث لم والذى تم عيدت  ام ل  ية ش ر مل يلو ابل ن 

اللملديلر اللعل م     بلإبلدات -برواسير ي سر عبل  
سللعلل دتللر للللللحللضللور اللللللوعللي واإلهللتللملل م الللملللللظللم 
للتليللبليللق تللللأ الللدراسلة  الللتلي تللعلد لليللللة حلليليلليليللة 
لألجي ا الي دمة،  وتمن علللم ضلرورت تليلبليليل ل ، 
ايم  تش د ب للجل لد اللملللحلوظ  ملن قلبلا الليل ئلمليلن 
علللللم تمللر الللدراسللة مللن الللبلل حللثلليللن والللمللرللتللشلليللن 
ال راعييلن ، وقل ا تن هلذه اللتليللليلة اللحلديلثلة لل ل  
الللعللديللد مللن الللتلليللبلليلليلل ت األخللرى ،و تللعللد إحللدى 
واجلبل ت الللملرال   اللرامليللة  للتللويليلن اللتلاللللللوجليلل  
وتلليللبلليلليلل لل  وتلليللويللعلل لل  علللللم تر  الللواقلل  والللتللي  

لت جية و يره  .   تبلم علي   إحتي ج ت م ئية وا 
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 حساب المساحات المزروعة بمشروع الجزيرة  عن طريق االستشعار عن بعد 

 تحقيقات 



 د خ لد جمعة بيرو الملسق الع م للدارسة، 

وضللح الللرللاللرت األسلل سلليللة إلجللراتهللذه الللدراسللة 
والتي ت دف الم تحديد الملسل حل ت اللمل روعلة 
والللغلليللر ملل روعللة لللرللتللرت علل م حلليلل  بللدتت اللي 

م ومن الميدر ل   تن تلت لم الي 5102ابراير 
م ، وتشل رت للمل  تللل وللتلر اللدراسلة 5107م ر  

إلحتليل جل ت الل راعلة بولورت واسلعلة تضلملللت 
تيدير المس ح ت الم روعة ب سلتلخلدام األقلمل ر 
الول عية ومراقبة المحلولوا ،إضل الة للللتلللبلؤ 
ب إللت جية خل ا اللملواسلم الل راعليلة، و الذللأ  
تللرلل ولليللا الللدراسللة اللي اللتللرت وقللوف اللل راعللة 
ولت ئص الحس ب ت مي رلة ب لمس حل ت الل راعليلة 
اللتللي تللم حسلل بلل ل  بولورت عل مللة لشل للر ابللريللا 
ومللل يلللو ويلللولللليلللو.وبللليلللن الللل لللدف ملللن إللللعللليللل د 
السلللمللللللل رات بولللورت دوريلللة راتلللبلللة للللللللعلللر  
وتوضيح المي رل ت بين اريق الدراسة للألربلعلة 
مللالل تلل  ويللتللم خلل لللر تللبلل دا وجلل لل ت اللللللظللر  
لمدرات عل مليليلن وبل حلثليلن وملرلتلشليلن  راعليليلن 
وج  ت ذات ولة ب لدراسة ، حليل   تجلملعلوا 
علم الروائد الييمة واللت ئص الللل ل ئليلة اللملتلوقلعلة 
مللن الللتللجللربللة والللتللي تللأتللم اللي مولللللحللة الللري 

 وال راعة ومولحة السودان بوورت ع مة. 
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، سللد اللرية،سللد  Xسللد الحللدود، المللشروع 
الل ضة العظيم،ال   تلسمي ت لللسد الثيوبلي 
اللللللضجة اثرت السلللللم ت تلللللدا عللللللي عظملللللة 
األشلللللي تإهذا الملللللشروع  األثيوبلللللي اللللللضخم 
اولللللللبح حيييلللللللة م ثللللللللة للعي ن،اسلللللللتي عت  
الحاوملللة الثيوبيلللة تن توحلللد معظلللم اللللشع  
األثيوبللي اللي إيلل ر ت ييللد ودعللم شللعبي ابيللر 
جللدا،حتي ارتبللي هللذا الللسد ب لللسي ده الويليللة 
واللللللشرف اليوملللللي مثللللللر ومثلللللا السللللللتي ا 
والمل سب ت اللتي يجتمل  حول ل  الا اللشع ، 
اثيوبيلل  تعتللبر لرللس   اللي مل اللسة ملل  مللور 
ب عتب رهللللل  الثيلللللا الارييلللللي ومراللللل  التديلللللن 
المللللللسيحي ،ومللللللورمرا  الثيللللللا السي سللللللي 

 العربي حي  الج معة العربية 

وال هللللر الللللشريف،اي اللللترات سلللل بير لعبللللت 
مور دور الح ر  الوا للليا مستريدت من 
التر قيلل ت المبرمللة اللي الللس بق اللض  علللن 

عجلللللللل  الدولللللللللة الثيوبيللللللللة اللللللللي اسللللللللتغ ا    
 موارده  الم ئية ب لشاا السليم. 

لان اختلف الوضل  الن تم مل  خ ولة الي  

الدوللللة الثيوبيلللة اللللتي ل للل  رؤيلللة اسلللتراتيجية 
لسللتغ ا المللوارد الم ئيللة اللي تواللير الي قللة 
اللظيرة والرخيوة محلي  لت سي  بلية تحتيلة 
ج ذبللة ل سللتثم رات الجلبيللة مملل  يللس م اللي 
دعللم القتللو د الثيوبللي وتيليللا حللدت الريلللر  

 ثم توديره  لدوا الجوار الارييي. 

وعليللر يماللن اليللوا بلل ن هل لللأ مللدلولت اللي 
  يللة األهميللة لتيللرق الي لل  اللي سلللسة ملللن 
المي لت، واي هلذا الجل ت لتل وا الملدولولت 

اللي  2الما لير. يي   سد الل ضة عللي بعلد 
اللللم ملللن الحلللدود اللللسودالية لمللل ذا هلللذا  51

الموقلل  ب لللذاتوم  وجللود مواقلل  اخللري ابعللد 
ملللن هلللذا الموقللل  ملللن الحلللدود ، وهلللذا اللللسد 
الغ يللة مللن الللش ئر توليللد الي قللة الا روم ئيللة 
وهللللذه يماللللن ان تتحيللللق اللللي موقلللل  اخللللر، 
لجللللل و  عللللللي هلللللذا التلللللس ؤا ملللللن خللللل ا 
سلليل ريوه ن اللا مل ملل  ق بللا ان ياللون واقعلل  
اي المستيبا ، اللسيل ريو الوا يمالن اليلوا 

 ب ن هذا الموق  تم اختي ره واي  ل تي 

 

اثيوبي  تحل وا جل دت ان تحلد  تلميلة حييييلة 
الي ملل يق الحللدود مل  الللسودان اللتي ظلللت 
لرلللترات يويللللة ملللودرا للتوتلللرات والل اعللل ت 
بيلللن البلللللدين،ام  ال لللل  تعتللللبر م للللدد ل مللللن 
اليوملللي الثيوبلللي ،والللي لرللل  الوقلللت تعملللا 
اثيوبي  علي بل ت ع قل ت  إسلتراتيجية   مل  
السودان ب عتب ره ملرلذ لل لللو درات الثيوبيلة 

 ام  الر بوابة لحو الع لم العربي .

 م  باحث  / عبد العزيز بليلة 
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 (0سد النهضة ....مدلوالت المكان و الزمان  )
 كتابات 



هذا الموق  يلس ا لثيوبيل  تلودير الي قلة  
للخللل رج ب عتبللل ره قريللل  جلللدا ملللن اللللسودان 
وجلللو  الللسودان  واللي هللذا تواللير للوقللت 
والج د والم ا الي عمليلة تووليا الا ربل ت 
الللي دوا القليللم ب املر.وتريللد التيلل رير بلل ن 
اللللسد اذا مللل  تلللم تلللشغيلر ب للللسعة اليلللووي 
يمان ان يدر علي الخ الة الثيوبير حوالي 

مليللون دولرإيوميلل  وهللذا المبلللا ضللخم  5 
جلللدا يمالللن ان يلعلللش القتلللو د الثيوبلللي 
ويضعر اي اليريق التلمية المستدلمة.وهذا 
شلللج  عللللي ان يالللون اللللسد عللللي الحلللدود 
حللتي تللودر الي قللة، املل  ب للللسبة للللسودان 
يعتللللبر سدالل للللضة ايجلللل بي علللللي خ اللللل ت 
الب د واي لة عمره  اض  عن التوس  اي 
مجللل ا ال راعلللة المرويلللة  وضلللبي تلللداي ت  
الليلا ومللل  الريلض ل ت اللتي ظلللت ه جلل  
ي دد اثير من الموايلين،ولان الي المي بلا 
هللللا اثيوبيلللل  الللللشأت هللللذا الللللسد لمللللوحة 

 السودانو

الج بلللة هلللي ل.وان وللل دف ذاللللأ بعللل  
المو لح والمل ا  ،ال ان اثيوبي  اذالأ ل   
مللللللو لح ومللللللل ا  ورات هللللللذا الللللللسد هللللللذه 
الملللو لح مل للل  مللل هو ظللل هري مثلللا توليلللد 
الي قلللللللة والقتلللللللو د الخلللللللضر والتعللللللل ون 
القليملللللللي مللللللل  دوا الجلللللللوار ،واللترللللللل ع 
الملللوف والمعيللوا مللن ميلل ه الليللا، ولاللن 
هللل أ اهللداف سي سللية اسللتراتيجية ل يماللن 
التحد  عل   من قبا اثيوبيل  ال الي وقت ل  
ألن الن الحاومللللة الثيوبيللللة اللللي مرحلللللة 
اللس  الللراي  القليمللي والتعلل يف الع لمللي 
مع ل ،واع  لجحللت اثيوبيل  الي ذالللأ حيلل  
تم العما اي السد بس سلة وهلدؤ  تل م وان 
ا لللت هللل أ بعلل  العتراضلل ت المللورية  
اللللتي ا للللت متوقعلللة اوللل  لن الليلللا ل للل  
اسلل   حيلل ت ووجود،هللذه الحلاللة السي سللية 
والدرات الستراتيجية الي التع ملا مل  مللف 
سد الل ضة وضعت ل   الحاومة الثيوبيلة 
خيللي واضللحة ومدروسللة ملللذ  مللن بعيللد، 

هلللذه الخيلللي والسلللتراتيجي ت لحلللسن حلللظ 
اثيوبيلللللللللل  ولللللللللل دات بعلللللللللل  المتغلللللللللليرات 
والملعراجت السي سية اي الملييلة سل عدت 
اللي  لل  اليللرف عللن ملللف سللد الل للضة 
ال اللي اللحظلل ت الخللليرت بعللد تن تاولللبح 
الملللر واقعللل  ل مح للللة وب لتللل لي تولللبحت 
دوا الحو  الخري مور والسودان ام م 
الملللر الواقللل  حيللل  ل بلللديا ام م للل  سلللوي 
التج و  والتع ون ورال  سليف اهلداا   تل رت  
واللللوي ع تلل رت اخللري، ولالللن يلل  تللري مللل  
هللللللي الهللللللداف السي سللللللية والسللللللتراتيجية 
لثيوبي  تج ه دولتي المو  من الش ت سلد 

 الم ضةو

لواوللا اللي الميلل ا اليلل دم الللسيل ريو الث لللي 
والهللللللداف السي سللللللية والسللللللتراتيجية مللللللن 

 . السد
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تعللد الللسدود مللن تهللم الملللشآت الم ئيللة التللي    
عرات للللللللل  البلللللللللشرية الللللللللي تأريخ للللللللل  وتتعلللللللللدد 
إستعم لت   حي  تلولح لتخل ين الميل ه واللري 
وتوليلللد الي قلللة الا رب ئيلللة واللللسي حة والم حلللة 
لللش ت المللشروع ت الللول عية. ل للذه الهميللة  وا 
عالليلللت قواعلللد اليللل لون اللللدولي ولسللليم  قواعلللد 
اليلللل لون الللللدولي اإللللللس لي الللللتي ت للللدف الللللي 
توالللير الحم يلللة للمللللشآت الم ئيلللة خ ولللة الللي 
ح لللللة الل اعلللل ت المللللسلحة. ولللللرى تن مبلللل دئ 
اليللللل لون اللللللدولي تملللللل  إق ملللللة سلللللدود تلللللضر 
بح جلل ت الللدوا المتللش يئة، إلي قلل  مللن مبللدت 
علللللللدم اإلضلللللللرار بللللللل لغير وواجللللللل  التعللللللل ون 
واإلخيللل ر علللن التللللو  والملللشروع ت الم مللل  
حللللترام اإلتر قيلللل ت الموجللللودت. املللل   إلج  هلللل  وا 
يي للل  التعلل ون الللدولي اللي مجلل ا الميلل ه مللن 
الدوا اّل تؤدي تللشتيت   اإللم ئيلة اللتي تتخلذ 
ضلللمن سلللي دت   اإلقليميلللة اللللي حرمللل ن اللللدوا 
والمجتمعلل ت الخللرى مللن اليللدرت علللم اعملل ا 
الحق من المي ه للمواين ولأل لرا  األلم ئيلة 
الخلللرى امللل  ل يجلللو  إسلللتخدام الميللل ه ورقلللة 
إقتللو دية وسي سللية لإلبللت ا  والمللس ومة. لذلللأ 
اضلللحت اللللضوابي الي لوليلللة الح املللة إلللللش ت 
الملللللشروع ت الم ئيلللللة عللللللم الل للللل ر الدوليلللللة 
واجبة التب ع من قبا الدوا الل ريلة عللد بلل ت 
تللللللللأ الملللللللشروع ت. وذللللللللأ بيلللللللود تحييلللللللق 
السلللللتخدام المثلللللا والمللللللوف للللللو لح دوا 
الحللللو  واللللي الوقللللت ذاتللللر مللللل  المل  علللل ت 
الدولية بيل ل ، وتن علدم اإلضلرار ملن المبل دئ 
الي لوليللة اللي مجلل ا إسللتخدام الل لل ر الدوليللة 

وحيلل  بلل ت مللستيراأل وتللم اقللراره اللي العديللد مللن 
الع لللللللل ت والمواثيلللللللق والتر قيللللللل ت الدوليلللللللة 
والتيبييلل ت اليللض ئية. ومللن الث بللت ان هللل أ 
ق عللللدت ق لوليللللة قديمللللة اسللللتيرت اللللي اليلللل لون 
الروملل لي وهللي  اسللتعما مللل  هللو مملللوأ للللأ 
دون الضللللرار بلللل لخرينإ وهللللي تلللللسجم ملللل  
مبللللل دئ اليللللل لون الع ملللللة امبلللللدت علللللدم إسللللل تت 
استعم ا الحلق، ومبلدت حلسن الجلوار وهلو ملن 
مب دئ الي لون اللدولي العرالي تثبتتلر المم رسلة 
الدولية من خل ا اللل  عليلر الي العديلد ملن 
المع هدات والوث ئق الدولية. واي لي ق قل لون 
مجللل ري الميللل ه الدوليلللة، يمالللن تعريلللف المبلللدت 
بأللللر قيللل م دوا المجلللرى المللل ئي اللللدولي ببلللذا 
العل ية ال  ملة للحيلوللة دون التلسب  بإحلدا  
 ثللللل ر ضللللل رت ه ملللللة لبعلللللض   البعللللل  عللللللد 
اسللللتخدام   لميلللل ه ذلللللأ المجللللرى. ومعلللللوم ان 
الللضرر اللي مجلل ا اسللتخدام ت الميلل ه الدوليللة 
يتمثا اي التأتير علم امية المي ه او جودت  ، 
و إذا الللل ن لجميلللل  دوا المجللللرى الحللللق اللللم 
اسلللللتخدام ميللللل ه المجلللللرى الللللإن علي للللل  تيلللللض  
الت املل ت تتمثللا اللم عللدم التللسب  اللم ضللرر 
جسيم وعدم الت ام الدوللة بلذلأ يجعلا التر ع ل  
بل لمجرى المل ئي اللدولي التر عل   لير ملللور ، 
والللم ح للللة قيللل م تى دوللللة الللم المجلللرى بلللأى 
مللللشروع ت تو تللللدابير يماللللن تن تؤثللللر علللللم 

تللللت م ب لتلللش ور مللل  الللللدوا   –ح للللة المجلللرى 
األخللرى بللشأن اآلثلل ر المحتملللة لتلللأ التدابيللر 
سلللوات ا للللت سللللبية تو ايج بيلللة والدوللللة التلللم 
يللللسب  اسللللتخدام   ضللللررا أل جللللسيم أل ل يماللللن 

اعتب ره  مخلة ب لت ام   إل إذا ا لت قد ق ملت 
بللللذلأ عللللن عمللللد تو إهملللل ا، و يعللللرف الريللللر 
اليلل لولي الللدولي الللضرر بألللر قالمللس   بحللق 
تو مللولحة مللشروعة ألحللد تشللخ   اليلل لون 
الللدولي .ا لدولللة ملت مللة ب لسللتخدم تو تللسمح 
ألحد رع ي ه  تو تى اي ن يعما داخلا لي ق ل  
اإلقليمللي ب سللتخدام إقليم لل  علللم لحللو يلللسب  
ضلللللرر للللللدوا تخلللللرى. والمبلللللدت األوللللللم تن 
اللترللللل ع المللللللوف بميللللل ه المجللللل رى الم ئيلللللة 
الدولية المتش يئر التي تيتلضي  تخلذ ملو لح 
وحيلوق اللدوا الملش يئة الم اإلعتبل ر، بحيلل  
ل يجللللو  لدولللللة  تن تللللستخدم مبللللدت اللترلللل ع 
الملللللوف لتحللللد  ضللللررا لللللدوا تخللللرى اللللم 
المجرى، وتلت م الدولة ببذا الج لد الل  م عللد 
التر ع   بل لمجرى المل ئم عللم وجلر ل يلسب  
ضللللرر للللللدوا األخللللرى. والع قللللة بيللللن مبللللدت 
السللللتخدام الملللللوف والمعيللللوا ومبللللدت عللللدم 
إحلللدا  اللللضرر ال للل م إن الللللت ام بمبلللدت علللدم 
إحلللدا  اللللضرر ال للل م، هلللو ضلللم ن إن دوا 
المجللرى الملل ئي الللدولي إلملل  تللستخدم المجللرى 
يبيلللل  لمبللللدت السللللتخدام الملللللوف والمعيللللوا. 
ولاللن مللل  هلللي يبيعلللة الع قلللة بيلللن المبلللدتين، 
وبمعللللم  خلللر تي مللل  يغلللل  عللللم اآلخلللر عللللد 

 التع ر و. 

 مبادئ إنشاء السدود وفقًا للقانون الدولي 
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لتوضلللليح هللللذه المللللسألة لأخللللذ المثلللل ا اآلتلللللي  
للرلتر  تن دوللة تعللم المجلرى المل ئي الدوللي 
لللللم تللللستخدم المجللللرى ملللللذ اللللترت يويلللللة بللللسب  
يبيعللة ترضلل   اول لل  جبليللة. بيلملل  دولللة تسللرا 
المجلرى تللستخدم المجللرى أل للرا  الللري وعلللم 
لي ق واس  ملذ  لف السلين، واآلن تريلد دوللة 
تعلم المجرى المل ئي اسلتغ ا مي هلر أل لرا  
ال راعلللة وتوليلللد الي قلللة دون الترللل ق مللل  دوللللة 
تسللرا المجللرى هللذا سلليؤدي بيبيعللة الحلل ا إلللم 
إحللللدا  ضللللرر خيللللير ب لسللللتخدام ت الث بتللللة 
والت ريخيلللة لدوللللة تسلللرا المجلللرى. اايلللف يمالللن 
التوايللق بيللن هلل تين الحلل لتينو. ليللد مثلللت هللذه 

 المسألة ل  الخ ف 

إ مللللن 7إ و  2بلللشأن الع قللللة بيللللن المللل دتين  
، ايلللد ذهللل  البعللل  إللللم 0997اتر قيلللة عللل م 

اليلللللوا ب ألسلللللبيية لمبلللللدت السلللللتخدام المللللللوف 
والمعيوا علم مبدت عدم إحلدا  اللضرر ال ل م، 
والبعلل  اآلخللر قلل ا بعالل  ذلللأ.  وهللل أ مللن 
قللل ا بلللأن التر قيلللة اتخلللذت موقلللف الحيللل د بيلللن 
المبلللدتين ا لللي تلللربي بيل مللل  الللي ع قلللة دائريلللة 

دون تن تحسم مسألة األسبيية. وعلم تية حل ا، 
يبيلن  0997اأن اسلتيرات للوو  اتر قيلة عل م 

تل للل  تعيلللي الغلبلللة لمبلللدت السلللتخدام المللللوف 
والمعيوا وهذا يمان استلت جر من ل  الريلرت  

إ مل لل ، والللتي تللشير إلللم الللر إذا 7إ الملل دت  5
تلللسببت إحلللدى دوا المجلللرى لتيجلللة اسلللتعم ل   
لميللل ه المجللللرى اللللي إحلللدا  ضللللرر هلللل م لللللدوا 
المجلللرى األخلللرى، مللل  علللدم وجلللود اترللل ق بيل للل  
علللللم هللللذا السللللتعم ا، اعلللللم الدولللللة المللللسببة 
للضرر اتخ ذ اا التدابير المل سلبة  خلذت بلظلر 

إ ملللن التر قيلللة 2، 2العتبلل ر لللل  المللل دتين  
والتلللش ور ملللل  اللللدوا المتلللضررت للتخريللللف مللللن 
ويلللأت هلللذا اللللضرر ودراسلللة ملللسألة التعلللوي . 

إ ملللللن التر قيللللللة 2، 2ومعللللللوم تن المللللل دتين  
الملللش ر إلي مللل  الللي الريلللرت تعللل ه تتعليللل ن بمبلللدت 
السللللتخدام الملللللوف والمعيللللوا والعوامللللا ذات 
اللللولة بلللر. وهلللذا يعللللي إن مبلللدت علللدم إحلللدا  
الللللضرر ال لللل م مييللللد بعللللدم تع رضللللر ملللل  مبللللدت 
السللتخدام الملللوف والمعيللوا. ملل  تيللدم يتللضح 
تن هلل أ الت امل  تس سلي  يررضلر اليل لون الدوللي 

ييللل  عللللم عللل تق اللللدوا اللللتي تلللستخدم المجلللرى 
المللل ئي اللللدولي، تل وهلللو بلللذا العل يلللة ال  ملللة 
علد استخدام   للمجرى حلتم لتتلسب  بأحلدا  
ضللرر هلل م إلللم الللدوا األخللرى المللشتراة مع لل  
الللي لرللل  المجلللرى. اللل للت ام ببلللذا العل يلللة هلللو 
سلللوأ، وهلللذا الللسلوأ هلللو قريللللة علللم إن دوا 
المجللللللرى تللللللستخدم المجللللللرى بيرييللللللة ملللللللورة 
ومعيولللللة. واليللللوا بخلللل ف ذلللللأ يعلللللي الت لللل أ 
لمبدت تس سي من مب دئ اليل لون اللدولي العرالي 
الذي يحام استغ ا مجل ري الميل ه الدوليلة وهلو 
مبللدت عللدم إحللدا  الللضرر، وهللذا يليبللق علللم 
موقلللف اثيوبيللل  وهلللي دوللللة تعللللم مجلللرى الل لللر 

اآلثل ر رغم   –التي تصر على إنشاء سد النهضة
الللسلبية ال  مللة والخيلليرت الللتي يللسبب   الللسد اللي 
ح لة ااتم ا بل ته لدوا تسلرا المجلرى. وحيييلة 
تن اليلللل لون الللللدولي يعيللللي دولللللة اثيوبيلللل  حللللق 
يللللشتري علي لللل  ان تراعللللي  إلللللش ت الللللسد ولاللللن ال
قواعده اللتي تيتلضي علدم إحلدا  ضلرر جلسيم 

 . لمور والسودان
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الوخورطووم  -الخط المالحي كوستوي " ت دف دراسة 

إلي تيييم إما لية الليا الل ري المت حلة   بربر"  –
بللللل للر الللللليللا الللرئلليللسللي و للل للر الللللليللا األبلليلل  

بللربللر. لللرللذت   –الللخللريللوم   –بلل لللحللبلل  اللوسللتللي 
اللدراسللة بللواسليللة مللرال  الللبللحلو  اللل لليلدروللليللالليللة 
الت ب  لو ارت الموارد الم ئية و اللري و اللال لربل ت، 

ديسلملبلر  9بل تاأل علي اتر قية التع قد الموقعة اي 
م بلليللن الللمللرالل  و ولل حلل  الللعللمللا إدارت 5102

الم حة الل رية الت بعة لو ارت اللليلا و الليلرق و 
 الجسور ب لسودان.

و بورة خ وة ت دف الدراسة إلي تحديد مسل ر 
 21ملتللر و علر   2مل حلي  بلعللملق مل حللي 

 –اللخلريلوم   –مترإ علي يوا الحب  الوسلتلي 
بللربللر ملل  تشللخلليلل  و تللحللديللد مللواقلل  الللعللوائللق 
الم حية ب لحب  موضوع الدراسة. هذا و تشملا 
يلريليلة تلللرليلذ اللدراسلة خلملسلة ملالولل ت تسل سليللة 

 علي اللحو الت لي 

 الللمللسللح اللل لليللدرو للرااللي هللو عللمللا قلليلل علل ت 0ا
 عرضية و يولية.

  التحليا ال يدرولوجي لتيييم مل سي  المي ه 5

 للمذجلة الل ليلدروديللل مليلاليلة للتلحلديلد األعلمل ق 2ا

 و.الم حية

 والللخللري و الللعللل ملل ت الللملل حللليللة للللللتلللوجلليلللر 2
 الم حي 

 لتحديد امي ت الوخور و الرم ا التي يلبلغلي 2
 .إ الت   لتس يا الم حة

تمت تعم ا المسح ال يدرو رااي للخي الم حي 
الللللللمإ و اللللخلللي  252اللللخلللريلللوم    –الللوسلللتلللي 

المإ اي الرتلرت  211بربر   -الم حي الخريوم 
م، 5102ت سيل   -م و يوليو 5102ديسمبر 

 علي الترتي . 

حلليلل  تللم تشلليلليللد روبللرات مسلل حللة مللؤقللتللة علللللد 
 20قلليلل عإ مللللل لل   221بللدايلل ت اللليلليلل علل ت  

روبير  تم تشييده ب لخرس لة. ب إلض اة إلي ذللأ 
ايد تم جم  البي ل ت الخ وة ببع  الليليل عل ت 
بل ر الللليلا و اللتلي تلم مسلحل ل  حلديلثل أل بلواسليلة 
وحدت تلريذ السدود ليبلا العدد الالللي لللليليل عل ت 

قي ع ب للحلبل  الوسلتلي  255قي ع أل مل    952
بلربلر،   –ب لحب  اللخلريلوم  215الخريوم و   –

 –  011بلملسل ال ت بليلن الليلليل عل ت تلتللراوي بليلن 

متر.  هذه البي ل ت الخ وة ب ليليل عل ت  0111
ب إلض اة لمخرج ت التحليا ال يدرولوجي مع بلر 

 مدخ ت لللم ذج ال يدروديل مياية لتحديد 

محيلة  00المس ر الم حي  امستخدم  لبي ل ت 
الللخللريللوم  ملللللوي،   –روللد بلل لللحللبلل  اللوسللتللي 

الرلأ، الجبللليلن، تبلو يلد، ربلأ، الشلواا، اللدويلم، 
اليييلة و تم م و خللف خل ان جلبلا األولليل تإ و 

بلربلر  -محي ت علي يوا الحب  الخريوم  7
  التم لي ت، ي بي ، شلدي، الحديبة، اللحلسللل  ، 
عيبرت و بربرإ و ذلأ لتحليا مل سي  اللمليل ه و 
التورير ت الذي تلملخل  علن وجلود تلبل يلن الي 
الللمللللل سلليلل  اللليللوللوي و الللدللليلل  بلللللا اللي الللللليللا 

 األبي  اي حدود 

 

 بربر -الخرطوم  -دراسة الخط المالحي كوستي 

 دراسة 
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ملتلر.  2  –  7تمت ر و ل ر الللليلا تلراوي بليلن  2
لتيييم اترات المل سي  الع لية الملخرضة، ايد تلم 
التحليا التلالراري للللبليل لل ت اللتل ريلخليلة للمللل سليل  
المي هل لبعل  اللملحليل ت اللملرلتل حليلة. و الملثل ا 
تبللر ت اللللللتلل ئللص اللي مللحلليللة بللربللر  تن الللعللمللق 

متر بلإحلتلمل لت  0.95و  0.22الم حي يروق 
% اي السلللةاللجل الة، بليلللمل  21% و 21حدو  

 2.72و  2.22اي محية عيبرت ا لعمق يروق 
% اللي 21% و 21مللتللر  بللإحللتللملل لت حللدو  

السلةالج اة، علي الترتي . اررت لر  التح ليا 
 لجمي  المحي ت المخت رت و لسلين ج اة.

تم بنا  النعو ج الري    يشنشامشيشكش  ششلشكش، ششملش ش  

 –ااشصش مشوم شش  ششااشصش مشوم شش  –ن ي مل   ) شوسش ش  شش

بش اش ت شش شغشش   ششتتششصشيشص ششأ ش  ششتش  شش شاا ششا شيششا  ششفششي 

الشششفششش  ف ششششا شششخشششتشششلشششسشششة ششششا ششش شششتشششعشششلشششة ششششنششش شششي ششششالشششعشششعشششق 

ا الحي.   تعشإلا مشعشايش ن ششلشعشو ج ششالشنشيش، ششالش  شوش شيش  

 –  7112بشش اشش ت ششبشش ششيششالششاا ششسنششوام شش  –)ااششصشش مششوم شش

-7111م ششش  شششالشششتششش ششش ششق شششبششش ششيشششالشششاا شششسنشششوام ششش7111

م. ششأ تششاششإلا ششالششنششتششا شش  ششأ  ششالششنششعششو ج شش ششيشش  7112

 فشي ششمش شا شان ششالشاشهش  ش . شش شعشا ششأ تش  ششالشنشعشو ج 
ً
  ا

 أ  في ا نامق الضاشلشة ششأ  ششأنشعشا  ششا شيشا  
ً
أي ا

أمتا    شش  شش سشا شاا ششاصشاشرن شش)بشالش ش    2ت ، م  

م  ااص موما هن ي   ب ا ت   ي  ث  شوا ششفشي 

 4  –  7مششواسششم شششالششتشش ششا  ششق ششلششسششزششراا ششتششزششرا   شششبششاشش  شش

 ششششأ تششش  ششششالشششنشششعشششو ج ششششأ  
ً
هشششرشششو  ششششفشششي ششششالشششعشششام. ششششأي شششا

ظش  ف ششتش  شش شاا ششا شيششا  ششبششالشنششيش، ششالش  ششوش ششيش  ششتشتششغشاششر 

بصشششو ن شششش شششامششششلششششة شششش ششششعشششش  ششششتاششششغشششيشششش، ششششسششش  ششششالششششاشششهشششش ششششة 

س شيششو شش . ششملششيشش  ششمشش  ششا شتششواششر ششأ  ششتششة ش  ششسنششعششا  

مشزشر ششفشي شش شزشراا  شش1.1بالني، ال  وش شيش  ششبششششعشا ششيش شا   شش

 2.2الشتش شا  شق شش)مشا خت شش  ششتشنشخشسششا ششبشعشا ششيش شا   شش

مشششزشششر ششششفشششي شششش شششزشششرن ششششالشششسشششيششش شششالشششاا شششش)أ سشششطششش ت. شششش شششعشششا 

 1.1 لشي شش شش7.2متوار  لخسا  س نشة ا شيشا  ششمش  شش

مششزششر/ث شششفششي شششأ سششطشش . شششلششوا ششش شش   شششسشش  شششالششاششهشش ششة 

س ششيششو شش  ششسششوف ششتششكششو  ششلشش  شش سشش ششامششاا شش يششمششابششيششة 

 ن ي ا الملة باه  الني، ال  و ي . 

أمشششا شششالشششنشششعشششو ج شششالشششرشششيششش    يشششنشششامشششيشششكششش  شششلشششاشششهششش  شششالشششنشششيششش، 

سبياا     تعإلا معاي ت  ب ستخ ام بشيشالشاا 

م ششش  شششالششتشش ششش ششق شششبشش شششيششالشششاا 7111  –  7112الششسششزشششرن ششش

م. ششششششبششششش  ششششش  ششششششالشششششنشششششعشششششو ج 7112  –  7112الششششسشششششزشششششرن شششششش

بع   ت  ن شي ششلشعشة شة ششسش نشاا ششا شيشا  شش  ششمش شا شان 

ا ششنششاسششوششو ششتشش ششإلا شششظشش  ف ششسششيششاسششاا ششتاششغششيششلششيششة 

 مختلسة اصةا   ي، س ليا .
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بللللللللل تاأل علللللللللي لللللتلللل ئللللص و مللللخللللرجلللل ت الللللمللللسللللح 
ال يدرو رااي، التحليا ال يدروللوجلي و اللللمل جلة  
ال يدروديل مياية، ايد تم تج ي  الخري الم حليلة 

 –اللخلريلوم و اللخلريلوم   –للحبسين   الوسلتلي 
بربرإ ، واليل أل لليلوالليلن اللمل حلة اللدولليلة و تلبلللي 

إلخللتلليلل ر الللعلل ملل ت  (SIGNI)لللظلل م سلليلللللي 
خرية م حية بمليليل    57الم حية. تم تج ي  

إ للحلبل   (cm : 50 m  0    21,111 0رسم 
خلللريلللة للللحلللبللل   21اللللخلللريلللوم و   –الللوسلللتلللي 
بربر ،حي  تم يب عت ل  بلورق حلجلم    –الخريوم 

A1.   ب  اإلض اة إلي وجود اللسخة اإللاتلرولليلة
و الللتللي يللمللاللن إدراجلل لل  بلللللظلل م تللحللديللد الللمللواقلل  

 .(GPS)الجغرااية 

و اللي خللتلل م الللدراسللة تللم حسلل   حللجللم الللرملل ا 
ب لمل يق الضحلة و التي يلبغي إذالت ل  لضلمل ن 
إستمرارية الم حة علي يوا اللحلبل . تلم علملا 
الحس ب ت لث ثة خي رات ألدلي علملق و علر  

 للل ر و ذلأ علي اللحو الت لي 

 متر 21متر و عر   2.1عمق تدلي 

 متر 21متر و عر   2.1عمق تدلي 

 متر 52متر و عر   5.2عمق تدلي 

وجد تن امي ت الرم ا التي يلبغي إ اللتل ل  تلحلت 
ظللروف الللخلليلل رات الللثلل ثللة تعلل ه، بللللل للر الللللليللا 

إ 5.2و  2.2، 9.0األبي  و ل ر الليا هي   
إ مليون متر ماع ،عللي 0.2و  2.5، 7.1و  

التوالي. يمان لامي ت الرم ا التي يلبغي إ اللتل ل  
و  027، 522ب لليا األبي  تن تلخر  إلي  

إ تللللف ملللتلللر ملللالللعللل  للللللللخللليللل رات اللللثللل ثلللم 29
ب لترتي ، إذا إقتورت الم حة اي اللرلتلرت يلولليلو 

 تبريا. –

و علي اا األحواا، اإن تعمل ا اللحلرلر و إ اللة 
الرم ا اي األل  ر اليريلية مث ا لل لر الللليلا هلذه 
قلد ل يلحلمللد و ل يلوولي عللليللر. بلخلل ف لل للر 
الليا األبي ، اإن لل لر الللليلا اللرئليلسلي يلتلمليل  
بوجود وخور متعددت و بلحلجلم عل ئلق للللمل حلة 

، لللذا إ الللة الوللخللور 2م 7221يلليللدر بللحللوالللي 
 تاون تجدي.

تي رير ملرولة علي اللحو  2ج تت الدراسة اي 
 الت لي 

التيرير الرئيسي  يشما ملخ  للللتل ئلص اللتليل ريلر 
 الخمسة الت لية

 التيرير ا   المسح ال يدرو رااي و اليي ع ت

 : ال  اسة الري   لو ية7الت     

 :   اسة النعة ة الري    يناميلية2الت     

 : ااص ط ا الملية4الت     

 :  عياا ااصس  اا1الت     

 دراسة  24
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Figure 11: Water levels downstream Sennar dam before and after Roseires dam heightening  

For the impact of the Ethiopian Grand Renaissance Dam (GERD) on flow regime along the Blue Nile, still there is not enough information to 

accurately assess those impacts. However, few technical reports have shown that the proposed Mendaya dam (capacity is 48 Billion m3) may 

lower maximum flood level at Khartoum by 6 m, while increasing minimum level by 1.5 m. Proportionally the GERD will have larger impacts 

because of bigger size. In conclusion, the GERD will modify the flow regime significantly by lowering flood level, and enhances minimum lev-

el. 

 

Summary of Rustle   
 
The key findings derived from the field visit, hydrographic survey, hydrological study and the satellite imageries analysis, reveal the following 

main conclusions.  

 

 The analysis of the daily water level data for 46 years long for the two neighboring stations of Tamaniat ( 3 km downstream) and Tabya 

(33 km downstream) from the pumping site, have shown that the minimum  water level at the pumping site for a return period of 51 

years is  328.4 m a.m.s.l which below the bed level of the river branch at the pumping station. 

 

 It is expected that the minimum water level will increase, and the maximum water level will decrease after the operation of the Ethiopian 

Renaissance Dam which is expected in the coming few years. 

 

 The analysis of the satellite imageries of the study sites for years 0994, 0995, 6104, 6105 and 6102 shows significant morphological 

changes. 

 

 The possible mitigation measured are also reported such as dredging, change the pumping site and river widening…etc  
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Figure 2: The long term morphological changes using NDWI detection method  

 

The river bank was delineated for each individual 

image in 6104, 6105 and 6102 as shown by Figure 9. 

The identified river bank lines for the satellite data 

have been delineated using above methodology 

(NDWI Method). Two river bank lines (left and 

right bank) have been delineated for the years 

6104, 6105 and 6102. 

 

 

Near location 0and around the pumping site, bank aggrada-

tions was observed along the right bank of the island. The 

annual rate of bank deposition change towards the pump 

site about 34 meter/ year during 6104, 6105 and 6102. More-

over, sever erosion along the left bank was observed during 

the field work and resulted from the satellite image analysis. 

In addition, the development of the upstream island 

(location 6) showed noticeable development towards the 

Figure 9: Comparison between boundary 6104, 6105 and 6102 

(5)   The impact of upstream developments in the Blue Nile 
Two major developments are taking place in the Blue Nile further upstream, these are the heightening of the Roseires dam in 6103, and 

the construction of the Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD), planned to start operation by next year. These will have big impacts 

on river flow, and hence water levels along the Blue Nile. 

Figure 01: Water resources projects in the Blue Nile River (existing and proposed projects).  

The water level downstream Roseires after heightening in 6103 seems to rise significantly, e.g., Fig. 66 shows the water level downstream 

Sennar dam before and after heightening. It is to be mentioned that, large irrigation development are planned further upstream (Rahad II, 

Roserires East), which may abstract most of the stored water in Roserires after heightening. 
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(3)   Hydrographic Survey 

The hydrographic survey comprises the land and bathymetric surveys to define river cross section within the study area, and addi-

tional information and ground observations on the history of morphological changes in this river reach. The land survey was carried 

out using ordinary levelling instrument and a GPS. This covers the flood plain on both sides of the cross section. The GPS has also 

been used to delineate the water boundary. The bathymetric survey was done using a rubber boat, and sounding GPS to measure bed 

profile, i.e., location and vertical depth (x, y, z).  

The land and bathymetric surveys data were used to generate the contour maps of the river topography at the vicinity of the pump-

ing site  (see Figures below). 

  
Figure 1: 2D contour map. Figure 2: 7D Contour map 

(4)  Satellite Imageries  Analysis 
Multi-temporal Landsat data (satellite images) of the years 0984, 0995, 6104, 6105 and 6102 have been studied to trace any change 

of river morphology. ERDAS Imagine 9.6 image processing software has been used for processing the satellite image, while ArcMap 

01.6 GIS has been used for analysis of change. Mapping change of river morphology was achieved by computing the Normalized Dif-

ference Water Index (NDWI), which is an index to extract water bodies from satellite imagery. The methodology used to determined 

and detect the morphological changes from the satellite imageries within the study area is shown in the flow chart below (Figure 7). 

Figure 2: Morphological changes detection 

The long term morphological changes (Figure 8) as de-

rived from the satellite imageries are significant in partic-

ular the right branch as detailed in the following points 

 The existing island in-front of the pumping (Green Circle) site was 

small in 0984 (01.4 m width) and started grows up in 0995 (433.3 m 

width) and further the width grows up to 740.4 m in, 6105 . 

 In contrast to the island development, the right branch width has been 

reduced with time in 0984, 0995 and 6102, respectively  
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The main findings of the study are briefly discussed below: 

(1)   Hydrological analysis 
Tamaniat and Tabya gauging stations downstream the study area were selected for hydrological analysis. Analysis of the historical water 

level records revealed the main characteristics given in the table below: 

 
Figure  7 below shows the mean monthly hydrographs for both Tamaniat and Tabya stations, which is fairly represent the Main Nile river hydrograph. 

 
 
 
 

(2)   Frequency analysis 
A frequency analysis has been carried out in order to estimate the extreme values of water levels (maximum and minimum), and 

how frequent they do occur. Extreme Value Type II was selected as the most suitable distribution function to represent the ex-

tremes of Tamaniat and Tabya data. Results of fitting are shown in Figures 3 and 4 below.  

 

Description Gauging Station 

Tamaniat Tabya 

Distance from NBPS تkm( 2 22 

Length of Record 1921 -7117 7112 – 7111 

Minimum recorded WL تmamsl( 222.141 222.111 

Maximum recorded WL تmamsl( 221.991 221.211 

Range of WL fluctuations 2.11 2.11 

Rating curve equation 
  

Figure 6: Tamaniat and Tabya Mean Monthly Hydrograph 

             Figure 3: Maximum & Minimum Water Level Frequency 
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The suitability of the Intake of North Bahri- El Tamaniat Pumping site (0) 

The Hydraulics Research Center (HRC) has implemented this study, as a national pioneer institute in studies and researches on the 

field of river morphology,  based on the contract agreement signed on the 4th. of  April, 6102, between “Khartoum State Water Corpo-

ration, KSWC” as a Client. 

The North Bahri –el Tamaniat Pumping Station (NBTPS), has been established on the Eastern Branch of the Main Nile south to Ta-

maniat village.  The objective is to supply domestic water needs for the population scattered in the area from Al Kadaro  in the South 

to Garri in the North of the station. The total design capacity of the units is 51,111 m3/day. The station was commissioned in August 

6118. The produced quantity of water is distributed in the ratio of 7:3 i.e 35,111 and 05,111 m3/day, between the north and south 

served areas, respectively.  

However, during recent years, less flow is entering the eastern branch of the river during the low season (Figure 0). This has created 

real challenges to pump the design discharge. The KSWC owned the land of the pumping station, and planning an expansion of the 

pumping capacity at the same site  

The main objective of the study is to give a technical advice on the best way or interventions that  has significant effect in changing 

the morphology of the river in order to divert more flows towards the vicinity of the North Bahri – el Tamaniat  Pumping Station 

(NBTPS). To achieve such an objective, the following investigations have been tackled: 

 The variation of water level, and hence expected river discharge and water depth in front of the pumping station is analyzed. 

 Limited field surveys (land & bathymetric) were done to measure the current river cross section in the vicinity of the pumping 

site, as well as the proportion of flow during the time of measurements. 

 The historical morphological changes during recent years near North Bahri – el Tamaniat Pumping Station. This has been done 

to learn how fast morphological changes, or the formation of the island, has taken place.  

 The impacts of upstream development along the Blue Nile river are discussed. 

 The possible interventions to improve the water supply at the pumping site are discussed in detail. 

 The historical morphological changes during recent years near North Bahri – el Tamaniat Pumping Station. This has been done 

to learn how fast morphological changes, or the formation of the island, has taken place.  

 The impacts of upstream development along the Blue Nile river are discussed. 

Fig. 0: Location of North Bahri - el Tamaniat Pumping Sta-

By: Associate Prof. Abu Obaieda B. Ahmed 
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ام إي ر تواور التع ون والترابلي 
اإلجتمللل عم، تعلللد المراللل  إايللل ر 
جملل عم اللي الت سلل  مللن رمللض ن 
هللللذا وقللللد دعللللما المللللدير العلللل م 
للمرا  الع ملين بل لترابي والتا الا 
الللللللذى درج المرالللللل  عليللللللر ملللللللذ 
إلللش ؤه وتن توسلل  دائللرت الع قلل ت 

اإلجتم عيلللللة بللللل لمرا  هلللللذا وقلللللد 
تخللللللا اإلايلللللل ر وداع د  ي سللللللر 
وللللللل لح اللللللللم المملالللللللة العربيلللللللة 
السعودية  وحي  الحلضور اللوعلم 
للعلل ملين ب لمرا الللذين تجمعللوا لللر 
بللللللل لتوايق الللللللم حي تلللللللر العمليلللللللة 

 الجديده ب لر م إاتي دهم لر.

 اإلفطار الجماعي السنوي

إحتفاالت العاملين                 
نظم العاملين بالمركز إحتفال جامع ترأسه المدير العام بحضور 

كافة العاملين ،بغرض تتويج البروفسير يونس عبد هللا قسم هللا 

بمناسبة نيلة درجة الكتوراه من جامعة الجزيرة (معهد إدارة 

الري) ،والتي كانت بعنوان (اإلطماء في خزان سنار ) ، قدم 

خالل اإلحتفال عرض توضيحى شرح فيه حجم العمل المنجز 

 خالل فترة إعداد رسالة الدكتوراه 

 إجتماعيات 

المتعلقة بهذا الجانب الهام ضمن أساسيات الزراعة بقاعة بدوي المنشد 

بالمركز ،المدير العام للمركز بروفسر ياسر عباس قال/ أن هذه  الإلنجاز تعد 

إضافة حقيقية للمركز داعيا الباحثين  للسير بخطى واسعة في مجال 

التحصيل العلمي ونيل الدرجات العليا في شتى المجاالت وفي ختام اإلحتفال 

تمت مباركة الكتوراه من قبل الحضور وتقديم وسام النجاح للبروفسر/ يونس 

 عبدهللا ،متمنين له مزيد من الحصد العلمي .



 تخريج جامعة الخرطوم بكالريوس الهندسة املدنية           م0973 

 عمل مهندس تشغيل بمشروع النيل ألازرق شمال سنار  م0975 -0973

عمل في تصميم املنشآت وقنوات الري واملباني بقسم املشروعات                   م0975-0980

                              بهولندا.  -بوزارة  الري.نال دبلوم املنشآت املائية بمعهد دلفت

عمل بمحطة البحوث الهايدروليكية كمهندس باحث  ،نال دبلوم عالي في  م 0985 -0980

 الطاقة املائية بالنرويج

 عمل مدير لقسم املشروعات بوزارة الري   م0988-6110

 لقسم التشغيل والصيانة بمشروع الجزيرة6117 -م6110
ً
 م     عمل رئيسا

 مدير عام املشاريع املروية  م6101-م6118

 عمل كمدير مشروع التصميمات مشروع سكر النيل ألابيض. م6101-6106

م   عمل على تصميم كثير من املشاريع مثل أبو البنات، مشروع السوكي ، سكر 60103 -6106

 النيل ألازرق.

 لتشييد الكباري والقنوات في كل من مشروع الجزيرة واملناقل. م6103-6105
ً
 مستشارا

مثل السودان في كثير من املؤتمرات والسمنارات العلمية في الداخل                                     

 والخارج.

 المهندس الزين عبدالرحيم

 خبرات ساهمت في تطوير الري 
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